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De vaste Commissie voor Sociale Zaken' heeft na ontvangst van de derde 
nota van wijzigingen op het onderhavige wetsontwerp en de daarop gege-
ven toelichting (beide voorkomend op stuk nr. 106) door middel van een me-
dedeling in de Nederlandse Staatscourant (nr. 103) ieder die daarop com-
mentaar zou willen geven uitgenodigd een schriftelijke reactie bij haar in te 
zenden. 

De commissie ontving daarop een groot aantal commentaren. Een lijst 
daarvan is opgenomen als bijlage bij dit nadere verslag. De commissie 
spreekt gaarne haar erkentelijkheid uit jegens allen die in dit stadium van de 
behandeling van het wetsontwerp een bijdrage hebben geleverd aan haar 
meningsvorming. 

De commissie zou gaarne zien dat de in maart 1977 geschorste openbare 
behandeling van dit wetsontwerp op korte termijn wordt hervat. Zij ver-
trouwt erop dat de Regering door een tijdige beantwoording van de in dit 
nadere verslag gestelde vragen en gemaakte opmerkingen een voortzetting 
van de openbare behandeling in dit zittingsjaar mogelijk zal maken. 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er met enige waardering kennis 
van genomen dat de Ministers niet volstaan hebben met het aanbrengen 
van veranderingen in het wetsontwerp welke nu eenmaal helaas voortvloei-
en uit de gewijzigde politieke kleur van het kabinet, maar op een overigens 
beperkt aantal punten enigermate tegemoet zijn gekomen aan amendemen-
ten, die tijdens de afgebroken plenaire behandeling in de Kamer waren inge-
diend. Zij dachten daarbij vooral aan de verbetering van de ontslagbescher-
ming, ook al geldt die vooralsnog slechts voor een deel van de werknemers 
die in verband met het ondernemingsraadswerk deze bescherming behoe-
ven. 

Wel past hier de opmerking dat deze leden node een toelichting hebben 
gemist op de vraag waarom sommige amendementen wel en andere niet 
werden overgenomen. In het bijzonder zouden zij het op prijs stellen alsnog 
commentaar te vernemen op de amendementen: 60, betreffende openbaar-
heid,61, betreffende verantwoording aan de achterban, 72, betreffende be-
trokkenheid ondernemingsraden bij vaststelling jaarrekening, 74, betreffen-
de mandaat van evt. vertegenwoordiger van de ondernemer, 78, betreffende 
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alleen bescherming van te goeder trouw verkregen derdenrechten, 80, be-
treffende instemmingsrecht jongerenbeleid, 46, 53, 82, 83 en 84 betreffende 
informatierechten. 

Met verbazing hadden de leden van de P.v.d.A.-fractie in de toelichting ge-
lezen dat het thans opgetreden kabinet meent te kunnen zeggen van ganser 
harte achter de grondgedachten van het oorspronkelijke wetsontwerp te 
staan, ook voor wat de door het vorige kabinet beoogde verzelfstandiging 
van de ondernemingsraad betreft. Bij lezing van de voorstellen blijkt immers 
dat het schrappen van de inderdaad aanvankelijk erg ingewikkelde procedu-
reregels inzake de besluitvorming van de verzelfstandigde ondernemings-
raad alleen is mogelijk gemaakt door in een nieuw vierde lid van artikel 25 de 
verzelfstandiging in belangrijke mate ongedaan te maken. Dat middel leek 
deze leden erger dan de kwaal. Door het voorschrift dat de ondernemingsbe-
stuurder desgewenst alle vergaderingen van de ondernemingsraad kan bij-
wonen, waarin deze advies- of instemmingsbesluiten neemt over vrijwel al-
le belangrijke zaken, wordt op een veel rigoureuzere wijze de zelfstandigheid 
van de ondernemingsraad ingeperkt, dan door de ook van P.v.d.A.-zijde in-
dertijd bekritiseerde procedurevoorschriften van het aanvankelijk voorge-
stelde artikel 25a. 

Deze leden zouden het oordeel van de Ministers willen vernemen over de 
vraag of deze nieuwe bepaling niet in feite zelfs een verslechtering betekent 
ten opzichte van de in vele ondernemingen thans informeel reeds bestaande 
vrijheid tot vooroverleg van de gekozen leden van de huidige onderne-
mingsraad. Het nieuwe vierde lid van artikel 25 (en het tweede lid van artikel 
27) dwingt de zogenaamd verzelfstandigde ondernemingsraad immers om 
de directeur uitte nodigen vooralle vergaderingen tenzij er slechts zaken 
worden besproken die niet belangrijk genoeg werden geacht om het in-
spraakrecht van de ondernemingsraad in artikel 25 of artikel 27 van de wet 
vast te leggen. Het zal toch niet de bedoeling van de bewindslieden zijn dat 
de ondernemingsraad deze nieuwe bepaling omzeilt door de discussie te 
scheiden van de formele vaststelling van advies of instemmingsbesluit en 
de ondernemer alleen bij dat laatste uit te nodigen? 

Dezelfde indruk, van het rigoureus terugdraaien van de verzelfstandiging, 
maakt de bepaling dat de directeur, als hij dat wil , te allen tijde de overleg-
vergadering kan voorzitten. Daarmee wordt de situatie van de huidige wet 
zonder meer gecontinueerd, terwijl bovendien zoals hierboven reeds uiteen-
gezet het «onderling beraad van de gekozen leden» kan worden verstoord. 
Dat gevoegd bij het feit dat ook slechts schijnbaar een recht op een eigen 
budget wordt geschapen (de ondernemer kan een budget vaststellen) deed 
de leden van de P.v.d.A.-fractie tot de conclusie neigen dat in de nota van 
wijzigingen de verzelfstandiging van de ondernemingsraad is teruggedraaid 
tot het punt dat elke willekeurige directeur wenst toe te staan. 

Deze leden vreesden bovendien niet alleen ten aanzien van de verzelfstan-
diging van de ondernemingsraad een andere opstelling bij de Regering te 
moeten constateren tegenover grondgedachten van het aanvankelijke wets-
ontwerp. Het vorige kabinet kondigde in de memorie van toelichting een in-
terdepartementale werkgroep aan, die de mogelijkheden zou bestuderen 
van ondernemingen die in bezit of beheer zouden zijn van de personeelsle-
den en die tevens zou bezien welke taak de ondernemingsraad in zulke on-
dernemingen zou moeten hebben. In de nota van wijzigingen wordt hierover 
niet meer gerept. Als dat betekent dat dit voornemen van het vorige kabinet 
niet wordt overgenomen, kan moeilijk van dezelfde grondgedachten worden 
gesproken. 

Hetzelfde geldt voor de aankondiging in de memorie van toelichting van 
een gerichte adviesaanvrage aan de SER omtrent een vooraf in te nemen re-
geringsstandpunt inzake de samenstelling van de Raden van Commissaris-
sen. Bekend is dat het vorige kabinet daarbij reeds op het standpunt stond 
van een gelijk aantal kapitaals- en werknemerscommissarissen, hetzij pari-
tair, hetzij volgens de :l3-V3-V3-iorfr\u\e. In de Nota Bestek '81 wordt thans 
medegedeeld dat de adviesaanvrage geen regeringsstandpunt hieromtrent 
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zal bevatten en een geheel vr i jb l i jvend evaluatieverzoek zal behelzen. Hoe 
kan, zo vroegen de P.v.d.A.-leden, dan nog gesteld wo rden dat de Regering 
zich «van ganser harte achter de grondgedachten van het wetsontwerp 
stelt»? 

De leden van de fractie van het C.D.A. begonnen hun beschouwing met 
een verwi jz ing naar de reeds plaatsgehad hebbende schrifteli jke en monde-
l inge behandel ing van het wetsontwerp, a lsmede naar het C.D.A.-verkie-
z ingsprogramma 1977, waar in als u i tgangspunten zijn gememoreerd dat, 
voor wat betreft de onderneming, moet wo rden ui tgegaan van een volwaar-
dig deelgenootschap van de werknemer in het bedri j f en dat dit tot uitdruk-
king dient te komen in een gezamenli jk gedragen verantwoordel i jkheid. 
Voorts is daarbi j gesteld, dat voor de factoren arbeid, leiding en kapitaal 
overleg en samenwerk ing richtsnoer behoren te zi jn. 

Wanneer word t gekeken naar de ondernemingen, kan worden vastge-
steld, dat deze naar aard, omvang en structuur sterke verschi l len ver tonen. 
En als gevoig daarvan, maar ook als gevolg van de omstand ighe id dat het in 
het overleg tussen de gekozen leden van de ondernemingsraden en de lei-
ding van de ondernemingen om mensen met een eigen inzicht en vooral om 
mensen met een eigen verantwoordel i jkheid gaat, ver toont het beeld van de 
procedures die voor het overleg worden gevo lgd , een verschi l lend beeld. 
Tegen deze achtergronden was bij deze leden de vraag gerezen, of het wel 
zinvol en doelmat ig is o m regels te stellen met betrekking tot de procedures 
voor het te voeren overleg tussen de leiding van de onderneming en de on-
dernemingsraad, alsmede voor de wijze waarop de ondernemingsraad tot 
besluiten komt. Is het niet beter, zo vroegen zij, de opstel l ing van spelregels 
voor de te vo lgen procedures en het vast leggen daarvan in een reglement 
over te laten aan het op basis van gemeenschappel i jke verantwoordel i jkheid 
te voeren over leg tussen de leiding van de onderneming en de onderne-
mingsraad? Deze leden zouden gaarne het oordeel van de Regering over de-
ze gedachten vernemen. 

De eigen verantwoordel i jkheid van leden van ondernemingsraden, alsme-
de van ver tegenwoordigers van de leiding van ondernemingen èn de nood-
zaak van het voeren van overleg brengen naar het oordeel van deze leden 
met zich mee, dat geen sprake kan en mag zijn van het meegeven van man-
daten aan degenen die tot het voeren van over leg geroepen zijn. Helaas 
moet worden vastgesteld dat hier en daar we l eens sprake is van het meege-
ven van mandaten. Dat is naar hun oordeel str i jdig met het karakter van 
over leg. Tegen die achtergrond is de vraag gerezen of niet een bijdrage tot 
een zo open mogel i jk over leg zou kunnen wo rden geleverd, indien in de wet 
nadrukkeli jk zou worden bepaald dat beraadslaging en beslu i tvorming, zo-
wel in de ondernemingsraad zelf als in het over leg tussen ondernemings-
raad en de leiding van de onderneming, plaatsvinden «zonder last». 

Het thans in behandel ing zijnde wetsontwerp beoogt, vervolgden deze le-
den, het realiseren van een grotere zelfstandigheid van de ondernemings-
raad, alsmede ui tbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad. 
De thans v igerende wet op de ondernemingsraden ver toont een duideli jke 
samenhang met de zogenaamde structuurwet. De aan het woo rd zijnde le-
den zien gaarne een beschouwing van de Regering tegemoet over de vraag 
of en in hoeverre de hiervoor vermelde samenhang naar haar oordeel met 
dit wetsontwerp nog steeds aanwezig is. 

Hierboven werd reeds gememoreerd dat de leden van de C.D.A.-fractie 
wensten uit te gaan van een gezamenli jk gedragen verantwoordel i jkheid 
voor de gang van zaken in de onderneming van de ver tegenwoordigers van 
de factoren arbeid, leiding en kapitaal. De onderneming is naar hun opvat-
t ing ook heel nadrukkeli jk een samenwerk ingsverband. Gelet op deze stel-
l ing is de vraag gerezen, of tot het beleven van die gedachte niet een bijdra-
ge zou kunnen worden geleverd door het opnemen van een bepal ing, dat 
tenminste eenmaal per jaar sprake zal moeten zijn van een bespreking 
waaraan wo rd t deelgenomen door alle leden van de Raad van Commissar is-
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sen, de voltallige leiding van de onderneming, de leden van de onderne-
mingsraad en de leden van de commissie van aandeelhouders, een en ander 
voorzover een Raad van Commissarissen en een commissie van aandeel-
houders aanwezig zijn. Onderwerp van gesprek zou dienen te zijn de gang 
van zaken in de onderneming. De mogelijkheid ware bovendien te scheppen 
voor het op de agenda vermelden van zaken die door één of meer aan het 
overleg deelnemende groeperingen ter bespreking worden voorgelegd. 

Het is voor het goed functioneren van een ondernemingsraad, alsmede 
van het overleg tussen de ondernemingsraad en de leiding van de onderne-
ming, van eminent belang, zo besloten de leden van de C.D.A.-fractie hun al-
gemene beschouwingen, dat men steunen kan op een behoorlijke mate van 
betrokkenheid en interesse van de werknemers in de onderneming. Toegan-
kelijkheid van bijeenkomsten van de ondernemingsraad alsmede van over-
legvergaderingen, kan de betrokkenheid en interesse bevorderen. Acht de 
Regering het zinvol een bepaling op te nemen dat, indien de overlegpartners 
met elkaar van mening zijn dat openbaarheid van de overlegvergadering 
respectievelijk de ondernemingsraad, personeelsleden daartoe de gelegen-
heid wordt geboden, uiteraard in eigen tijd? 

De leden van de V.V.D.-f ractie begonnen met nog eens te onderstrepen 
dat zij in het verleden ernstige bezwaren hadden tegen onderdelen van het 
wetsontwerp, zoals dat door het vorige kabinet werd ingediend. Die bezwa-
ren kwamen er deels uit voort dat zij het harmoniemodel in het onderne-
mingsraadswerk voorop willen stellen. Naar hun oordeel kan een onderne-
ming als werkgemeenschap in de huidige tijd pas optimaal functioneren als 
leiding en werknemers zich hiervoor gezamenlijk willen inzetten en verant-
woordelijk voelen. 

Deze leden waren van mening dat dan de ingewikkelde structuur van èn 
een ondernemingsraad èn een overlegvergadering had kunnen worden 
vermeden. Maar nu het kabinet klaarblijkelijk toch gekozen heeft voor een 
meer ingewikkelde oplossing waardeerden zij het dat het voorzitterschap 
van de overlegvergadering, waaraan zij in het kader van het toekomstige on-
dernemingsraadswerk veel belang hechtten, op een doorzichtige en eenvou-
dige wijze geregeld wordt. Deze leden wilden er hierbij nog op wijzen dat zij 
reeds in het voorlopig verslag (blz. 18), zoals vastgesteld op 29 oktober 1976, 
als hun mening kenbaar maakten dat zij veel meer waarde hechtten aan de 
mogelijkheid dat de bestuurders van een onderneming belangrijke vergade-
ringen van de ondernemingsraad zouden kunnen bijwonen dan aan het be-
houd van een stemrecht voor deze functionaris. 

Het harmoniemodel, dat voorop staat in het ondernemingsraads-
werk, mag door de herziene wet niet worden verstoord. Zij zouden in dit ver-
band graag willen weten of de zgn. «burgemeestersconstructie», waarop 
ook in het regeerakkoord wordt geduid, niet beter tot dit doel had kunnen 
bijdragen dan de nu gekozen vorm. Kan de Regering toelichten waarom van 
die gedachte is afgezien? 

Het had deze leden grote voldoening gegeven dat het kabinet in de derde 
nota van wijzigingen in zoverre rekening heeft gehouden met deze op-
vatting dat de bestuurder, wanneer een besluit in de ondernemingsraad ge-
nomen gaat worden, kan deelnemen aan de vergadering van die raad en 
daarin het woord kan voeren. Met name dat laatste kan verwijdering tussen 
ondernemer en ondernemingsraad voorkomen. Het wel of niet hebben van 
stemrecht voor de ondernemer werd door hen als van minder belang be-
schouwd. 

Ook waardeerden deze leden het dat de derde nota van wijzigingen ten 
opzichte van het door het vorige kabinet ingediende wetsontwerp de proce-
dures vereenvoudigt en verbetert. Kosten en werktijdbeslag van het onder-
nemingsraadswerk en van het overleg dienen steeds terdege meegewogen 
te worden opdat de ondernemingen slagvaardig blijven en de concurren-
tieslag in binnen- en buitenland kunnen overleven. Deze leden herhaalden in 
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dit verband dat zij het een goede ontwikkeling vonden dat het voorzitter-
schap van de overlegvergadering eenvoudiger geregeld wordt nu de be-
stuurder voorzitter zal zijn tenzij onderling anders wordt overeengekomen 
(art. 23a, 2e lid). Dat ook de procedureregels van het overleg vereenvoudigd 
worden, waarbij de ondernemingsraad over belangrijke aangelegenheden 
(zoals bedoeld in artt. 25 en 27) alleen een advies of een besluit kan nemen 
als deze aangelegenheid niet tenminste één maal in een overlegvergade-
ring is besproken. 

Deze leden merkten vervolgens op dat zij met zorg kennis genomen had-
den van bepaalde ontwikkelingen waarbij kandidaten bij ondememings-
raadsverkiezingen, alvorens zij geplaatst worden op een door een vakorga-
nisatie opgemaakte kandidatenlijst, hun instemming moeten verklaren met 
door enkele van die organisaties gestelde voorwaarden. Tot die voorwaar-
den behoort onder meer het niet meewerken aan te nemen besluiten die in 
strijd zijn met het beleid van die organisaties. Is de Regering, zo vroegen zij, 
met hen van mening dat ondernemingsraadsleden - op grond van artikel 2, 
eerste lid, van de wet - optreden als vertegenwoordigers van alle werkne-
mers in de onderneming en dat zij daarin geen zitting hebben als mandata-
rissen van de organisatie of groepering die hen kandidaat gesteld heeft? Als 
de Regering dit, met deze leden, ook van mening is, is zij het dan met hen 
eens dat daarvoor aparte waarborgen in de wet dienen te worden inge-
bouwd? Welke andere maatregelen denkt de Regering verder te kunnen ne-
men om deze heilloze en polariserende ontwikkeling een halt toe te roepen? 

De leden van de V.V.D. fractie vonden het op voorhand spijtig, dat het ka-
binet met de derde nota van wijzigingen niet tegelijkertijd iets van een sa-
menhangende visie op de gehele medezeggenschapsproblematiek in onder-
nemingen en instellingen heeft ontwikkeld. Aanzienlijke veranderingen in de 
vertegenwoordigende medezeggenschap middels ondernemingsraden die-
nen toch in samenhang gezien te worden met de directe medezeggenschap 
middels Raden van Commissarissen en verenigings- resp. stichtingsbestu-
ren? Of is het kabinet van mening dat de presentatie van een samenhangen-
de visie in dit kader minder nodig was, omdat het wetsontwerp door de 
daarin nu aangebrachte wijzigingen de bestaande zeggenschapsverhoudin-
gen niet zo fundamenteel meer verandert als bij voorbeeld door leden van 
de P.v.d.A.-fractie herhaaldelijk is gesuggereerd? Is daarom de eerste zin 
van de toelichting «het kabinet acht de Wet op de ondernemingsraden een 
belangrijke maatschappijhervormende wet» ook niet erg overtrokken? 

Deze leden voelden zich in hun uitgangspunt van de onderneming als sa-
menwerkingsverband gesterkt door wat het kabinet elders daarover kenbaar 
gemaakt heeft. Zij wezen daarbij op de onlangs verschenen memorie van 
toelichting op het wetsontwerp tot Regeling van de Vermogensaanwasde-
ling (15 007). Op blz. 12, zesde alinea lazen zij: «de nadruk valt op de princi-
piële gedachte dat een onderneming een samenwerkingsverband vormt van 
werknemers en kapitaalverschaffers» en «de visie van de onderneming als 
samenwerkingsverband komt ook tot uitdrukking in andere wetgeving op 
het terrein van de onderneming, zoals de wetgeving inzake ondernemings-
raden en inzake de samenstelling van de Raad van Commissarissen van een 
vennootschap». 

Met handhaving van de uitgangspunten en de stellingname, welke wer-
den aangegeven in het voorlopig verslag, bij de plenaire behandeling van 
het wetsontwerp en in de ingediende amendementen, gaf de derde nota van 
wijzigingen aan de leden van de fractie van D'66 aanleiding tot een beperkt 
aantal opmerkingen. Zij hadden er echter goede nota van genomen dat vol-
gens de toelichting het thans opgetreden kabinet zich van ganser harte ach-
ter de grondgedachten van dit wetsontwerp stelt. Dit had hen gezien de oor-
spronkelijke stellingname van één der regeringspartners verrast! 
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De voorstellen van de Regering over het overleg tussen ondernemer en 
ondernemingsraad houden een zekere versoepeling in ten opzichte van het 
oorspronkelijke wetsontwerp, hetgeen deze leden toejuichten. Zij achtten het 
echter minder gewenst aan de artikelen 25 en 27 de bepaling toe te voegen 
dat de bestuurder van de onderneming kan deelnemen aan de verga-
dering van de ondernemingsraad waarin het besluit van die raad 
wordt genomen. Dat is niet alleen bevoogdend, maar zo'n bepaling kan ge-
makkelijk ontdoken worden, zodat de effectiviteit ervan betwijfeld moet 
worden. In beide artikelen, vonden de leden van de D'66-fractie, dient deze 
bepaling te vervallen. 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. spraken hun teleurstelling 
uit over het feit dat het thans opgetreden kabinet de aanhangige herziening 
van de Wet op de ondernemingsraden heeft overgenomen en zelfs nog 
enige verruiming heeft gegeven. Deze leden handhaafden hun over-
wegende, principiële bezwaren tegen de voorgestelde verdere verzelfstandi-
ging van de ondernemingsraad. Aangezien het niet mogelijk is om de derde 
nota van wijzigingen los te zien van het gehele wetsontwerp, ligt het voor de 
hand dat deze leden voor wat betreft hun overwegende bezwaren zouden 
willen verwijzen naar hun eerdere bijdragen aan de schriftelijke en monde-
linge gedachtenwisseling. Op de door hen geleverde principiële kritiek zou-
den zij gaarne het oordeel van de huidige bewindslieden willen vernemen. 
Zoals destijds werd opgemerkt leeft er bij de leden van de fractie van de 
S.G.P. geen bezwaar tegen goed overleg en samenwerking met het oog op 
de belangenbehartiging ter bereiking van het optimale in de doelstelling van 
de onderneming, maar spitst hun bezwaar zich vooral toe op het feit dat het 
wetsontwerp overleg èn vertegenwoordiging, de monistische èn de dualisti-
sche visie, tracht te verzoenen, waardoor een stuk maatschappelijke strijd 
naar de onderneming zal worden verplaatst. 

In de toelichting bij de derde nota van wijzigingen schrijven de bewindslie-
den: «Het kabinet acht de Wet op de ondernemingsraden een belangrijke 
maatschappijhervormende wet». Deze leden zouden gaarne nader toege-
licht willen zien wat nu precies onder het begrip «maatschappijhervorming» 
moet worden verstaan. Waar ligt eigenlijk nu precies de grens tussen een 
aanpassing aan gerezen knelpunten en een hervormingsvoorstel? 

Hoe taxeren de Ministers de uitspraak van de FNV, dat het wetsontwerp is 
verbeterd in vergelijking met het produkt dat het kabinet-Den Uyl afleverde? 

De belangrijkste vraag die in de toelichting door de bewindslieden zelf 
wordt opgeworpen wordt zonder antwoord afgedaan, nl. «Uiteraard kan 
steeds de vraag gesteld worden: hoever is de door de wet op gang gebrach-
te omwenteling in de zeggenschapsverhoudingen nu voortgeschreden, en 
ook: is de grens van de medezeggenschap die bij de huidige maatschappe-
lijke structuur aan de ondernemingsraad kan worden toegekend, 
reeds bereikt?» En dan volgt de toevoeging, maar geen antwoord op 
deze vragen door de huidige bewindslieden; «Het vorige kabinet heeft deze 
laatste vraag ontkennend beantwoord .... ». Waarom laat dit kabinet verstek 
gaan als het gaat om een fundamentele conceptie van het vraagstuk «be-
drijfsdemocratisering»? Welke verdeling van bevoegdheden, welke beslis-
singsruimte, welke controle binnen de onderneming zien zij als einddoel van 
hun beleid? Dit zijn toch vragen die niet beantwoord zijn met het versterken 
van de positie van de ondernemingsraad op zichzelf? In hoeverre past het 
uitbreiden van de instemmings- en niet de adviserende bevoegdheden van 
de ondernemingsraad in de conceptie van het huidige kabinet? 

Uit de toelichting op de derde nota van wijzigingen blijkt dat het huidige 
kabinet zich van ganser harte stelt achter de grondgedachten van dit wets-
ontwerp. Het kan het kabinet niet zijn ontgaan, zo zeiden vervolgens de le-
den van de P.P.R.-fractie, dat zij zowel bij de schriftelijke voorbereiding als 
bij de afgebroken plenaire behandeling van het onderhavige wetsontwerp 
kritische kanttekeningen hebben geplaatst bij de poging van het toenmalige 
kabinet het monistische en het dualistische model met elkaar te verzoenen. 
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De argumenten van de voormalige Minister van Sociale Zaken hadden deze 
leden er niet van overtuigd - noch theoretisch, noch praktisch - dat verzoe-
ning van beide modellen in het wetsontwerp tot stand is kunnen komen. De-
ze principiële bezwaren tegen de gekozen constructie bleven voor deze le-
den van kracht en vanuit die benadering zouden zij dan ook het wets-
ontwerp, ook na lezing van de derde nota van wijzigingen bejegenen. 

Deze leden maakten bezwaar tegen de in de toelichting bij de nota van wij-
zigingen weergegeven grondgedachte dat de ondergeschiktheid van werk-
nemers in arbeidsorganisaties niet verder behoeft te gaan dan met het oog 
op doelmatig werken van die organisaties nodig is. Anders geformuleerd 
staat er naar hun mening dat gelijkgerechtigdheid van de werknemers ten op-
zichte van bij voorbeeld de kapitaalverschaffers zijn grens kent daar waar 
niet meer gesproken kan worden van doelmatig werken. Afgezien van het 
feit dat het al of niet doelmatig werken geenszins behoeft samen te hangen 
met de mate van interne democratisering, wordt door een dergelijke formu-
lering de ondergeschiktheid van de werknemers ten opzichte van de kapi-
taalverschaffers en/of directie ten principale bevestigd. Het is met name de 
directie die in de praktijk bepaalt waar en wanneer de grens van doelmatig 
werken in de arbeidsorganisatie wordt overschreden. 

In dit licht kan het onderhavige wetsontwerp nauwelijks maatschappijher-
vormend worden genoemd. Bovendien zou een dergelijke benaming slechts 
gerechtvaardigd zijn indien aan het wetsontwerp een duidelijke visie op de 
gehele zeggenschapsverhoudingen in de onderneming ten grondslag lag. 
Daaraan ontbreekt het volgens deze leden echter geheel. In dit verband 
toonde de Minister-President veel realiteitszin toen hij in een vraagge-
sprek voor de TROS-tv (12 mei 1978) op de vraag of hij dit wetsontwerp een 
hervormingswetsontwerp zou willen noemen, antwoordde dat dat van die 
grote woorden zijn: «Weet u, wij zijn met het gebruiken van dikke woorden 
wat zuiniger». 

Uit de bijdrage van de P.P.R.-fractie aan het plenaire debat moge duidelijk 
zijn geworden dat deze leden grote bezwaren hadden tegen de heilloze con-
structie zoals die in artikel 25a, derde en vierde lid, was verwoord. Zii achtten 
het schrappen van deze bepalingen dan ook een belangrijke verbetering. 
Een duidelijke verslechtering daarentegen is het deel kunnen nemen van de 
bestuurder aan de ondernemingsraadsvergadering waarin de onderne-
mingsraad zijn advies vaststelt (artikel 25) of beslissing neemt (artikel 27). 
Deze leden konden deze wijziging in het ontwerp niet rijmen met de uit-
gangspunten van het regeringsbeleid zoals die tot uitdrukking zijn gebracht 
in de regeringsverklaring. Daarin werd gesproken over de hoge waarde die 
wordt toegekend aan de eigen verantwoordelijkheid die mensen dragen 
voor eigen en eikaars welzijn, en over het ernstig nemen van mensen, in 
hun waarde laten, niet verkinderlijken door hun elk probleem uit handen te 
nemen. Blijkbaar geldt dit alles niet voor ruim 50 000 Nederlanders die toe-
vallig ook nog lid van een ondernemingsraad zijn. Alsof de ondernemings-
raadsleden niet zelfstandig kunnen besluiten om de ondernemer uit te nodi-
gen voor een ondernemingsraadsvergadering en op die vergadering de 
door hen gewenste informatie te vragen ten einde op goede gronden een 
besluit te kunnen nemen. 

Het had deze leden verbaasd dat in de artikelsgewijze toelichting slechts 
zeer summier op deze belangrijke wijziging wordt ingegaan. Aldaar wordt 
volstaan met de opmerking dat het in het belang van het overleg gewenst 
lijkt de bestuurder desgevraagd het recht te geven de ondernemingsraads-
vergadering, waarin de raad zijn advies vaststelt, bij te laten wonen en daarin 
het woord te laten voeren. Een onderbouwing van deze veronderstelling 
wordt niet gegeven, terwijl het kabinet wel aan het principe van de verzelf-
standiging van de ondernemingsraad wil vasthouden. De leden van de 
P.P.R.-fractie konden deze twee zaken niet met elkaar verenigen en verna-
men graag van het kabinet de diepere filosofie die ongetwijfeld schuil gaat 
achter deze wijziging van het oorspronkelijke ontwerp van wet. Wellicht dat 
het kabinet in zijn beantwoording dan ook kan betrekken waarom de be-
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stuurder wel toegang krijgt tot de verzelfstandigde ondernemingsraad en er 
geen analoge regeling wordt ontworpen om de ondernemingsraadsleden 
(of een delegatie uit hun midden) desgevraagd toegang te verlenen tot die 
directievergaderingen waarin belangrijke adviezen worden vastgesteld en 
besluiten genomen. 

Ook deze leden zeiden teleurgesteld te zijn dat de Nota Bestek '81 niet de 
aankondiging bevat van een gerichte adviesaanvrage aan de SER over de 
samenstelling van de Raden van Commissarissen. 

De leden van de C.P.N.-fractie constateerden dat aan de bezwaren die van 
hun kant tijdens de schriftelijke en mondelinge gedachtenwisseling naar vo-
ren waren gebracht niet is tegemoet gekomen in de nu gepresenteerde der-
de nota van wijzigingen. 

Vastgesteld moet worden dat in de gehele wetgeving de ondernemings-
raad een adviserend lichaam blijft. Slechts bij een gering aantal beslissingen 
wordt de instemming van de ondernemingsraad vereist. 

De bezwaren van deze leden zijn eerder vergroot door de wijziging van 
met name artikel 25 waardoor naar hun mening de mogelijkheid van zelf-
standig optreden door de ondernemingsraad tegenover de ondernemer be-
perkt wordt. Deze leden handhaafden daarom hun stelling, zoals die door de 
woordvoerder van de C.P.N.-fractie tijdens de plenaire behandeling van dit 
wetsontwerp naar voren is gebracht, namelijk dat de ondernemingsraads-
wetgeving ook in gewijzigde vorm een belemmering vormt voor het tot 
stand komen van een onafhankelijke personeelsvertegenwoordiging op het 
bedrijf, zoals die ook door de Industriebond NVV wordt voorgestaan. Dit ter-
wijl in een periode van crisis, van massa-ontslagen en aanslagen op het le-
venspeil, een dergelijke onafhankelijke personeelsvertegenwoordiging van 
de grootste betekenis zou kunnen zijn. 

Tegen deze achtergrond vroegen de leden van de C.P.N.-fractie zich af of 
het handhaven van de formulering «het belang van het goed functioneren 
van de onderneming in al haar doelstellingen» in artikel 2 niet kenmerkend 
is voor de achterhaalde vorm van de huidige wetgeving. Opvallend is im-
mers dat vele ondernemers deze doelstellingen op dit moment vertalen als 
het doen ontslaan van werknemers ten behoeve van de verhoging van het 
bedrijf srendement. 

Ernstig bezwaar maakten deze leden tegen de wijze waarop in het vierde 
lid van artikel 25 wordt bepaald, dat op het moment dat belangrijke beslis-
singen genomen moeten worden de ondernemer aan de vergadering van de 
ondernemingsraad moet kunnen deelnemen, en zo invloed kan uitoefenen 
op de te nemen beslissingen. Zou het niet veeleer voor de hand liggen «in 
het belang van het overleg» (toelichting blz. 13, eerste regel) vertegenwoor-
digers van de ondernemingsraad toe te laten tot de Directie of tot de Raad 
van Commissarissen op het moment dat belangrijke beslissingen genomen 
worden? 

Het lid van de G.P.V.-fractie sprak er zijn verwondering over uit dat het ka-
binet de gedachte van de verzelfstandiging van de ondernemingsraad uit 
het aanvankelijke wetsontwerp kennelijk onderschrijft. Ook de kwalificatie 
van een maatschappijhervormende wet was blijkens de toelichting op de 
derde nota van wijzigingen overgenomen. Het thans opgetreden kabinet 
stelt zich van ganser harte achter de grondgedachten van dit wetsontwerp. 
Betekent dit nu dat het kabinet de leidende gedachte van het vorige kabinet 
(de spreiding van kennis, inkomen en macht), die tot de indiening van dit 
ontwerp van wet heeft geleid, ook tot de zijne heeft gemaakt? 

Eén van de voornaamste bezwaren die dit lid had tegen het aanvankelijke 
wetsontwerp was dat de positie van de ondernemingsraad te geïsoleerd 
werd bezien, en niet in de totale samenhang van de onderneming. Zeker nu 
de positie en de wijze van samenstelling van de Raad van Commissarissen 
de laatste tijd zo in discussie zijn, meende dit lid dat bij wijziging van de Wet 
op de ondernemingsraden een samenhangende visie op hettotaal van de 
onderneming en al haar organen niet gemist kon worden. Dit lid vroeg 
of de bewindslieden bereid en in staat zijn een dergelijke visie te geven. 
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Het lid van de G.P.V.-fractie kon zijn instemming betuigen met die wijzigin-
gen van de artikelen 25 en 27 die de ondernemer de bevoegdheid geven die 
vergaderingen van de ondernemingsraad bij te wonen waarin de beslissin-
gen over het advies respectievelijk de instemming worden genomen. Hij 
was van mening dat hierdoor een aanmerkelijke verbetering van het wets-
ontwerp zou kunnen optreden, omdat met deze wijzigingen het overlegka-
rakter van de ondernemingsraad weer wat meer wordt benadrukt. 

Het lid van de fractie van de P.S.P. zei zich tegen de achtergrond van de 
schriftelijke voorbereiding van het onderhavige wetsontwerp, alsmede de 
afgebroken plenaire behandeling, te kunnen beperken tot enkele opmerkin-
gen. Nog altijd is het voor het hier aan het woord zijnde lid niet duidelijk wat 
nu het maatschappijhervormende aan dit wetsontwerp is. Bij de derde nota 
van wijzigingen is zelfs nog sterker het samenwerkingsverband in de onderne-
ming benadrukt, behalve in de toelichting ook in het feit dat de ondernemer 
gerechtigd wordt de besluitende vergaderingen van de ondernemingsraad 
bij te wonen. Is het samenwerken hier niet een synoniem voor het onder lei-
ding van vadertje ondernemer nemen van besluiten en adviseren door de 
ondernemingsraad? Waarom wordt de ondernemingsraad niet in staat ge-
acht zelf de ondernemer uit te nodigen indien zij dit wenselijk acht? Een zelf-
de wat paternalistische houding spreekt uit de constructie ondernemings-
raad-overlegvergadering die ook door dit kabinet wordt gehandhaafd. 

Het lid van de DS'70-fractie sprak zijn waardering uit voor het nader gewij-
zigd ontwerp van wet hetwelk ten opzichte van de eerdere versies vele ver-
helderingen en verbeteringen bevat. Met betrekking tot de principiële opvat-
tingen van zijn fractie meende hij te kunnen verwijzen naar eerdere beschou-
wingen over het onderhavige wetsontwerp. De kernpunten daarvan zei hij 
nog steeds juist te achten. 

Bevoegdheden 

Voor wat betreft de bevoegdheden van de ondernemingsraad merkten de 
leden van de P.v.d.A.-fractie op, dat de Ministers op bepaalde punten posi-
tief hebben gereageerd op vanuit de Kamer ingediende amendementen. Dat 
stemt tot voldoening, hoewel hier en daar de bedoeling van de oorspronke-
lijke amendementen niet geheel werd gehonoreerd. 

Deze leden stemden in met de uitbreiding van het initiatiefrecht van de on-
dernemingsraad in artikel 23 (nieuw vierde lid). Het had deze leden echter 
verwonderd dat in de laatste zin niet wordt bepaald dat de ondernemer zijn 
besluit omtrent een initiatiefvoorstel van de ondernemingsraad schriftelijk 
en gemotiveerd aan de ondernemingsraad dient mede te delen. Ook voor 
het indienen van zo'n voorstel wordt die eis immers gesteld. 

Voor wat betreft de uitbreiding van het adviesrecht achtten deze leden het 
een verbetering dat in artikel 25, eerste lid, onder b, ook het vestigen van een 
andere onderneming en het aangaan of beëindigen van financiële deelne-
mingen in een andere onderneming onder het adviesrecht worden gebracht. 
Voor wat betreft financiële deelnemingen vonden zij het echter nog belang-
rijker dat het aangaan van kredieten en deelnemingen in de eigen onderne-
ming aan de ondernemingsraad ter advies zou worden voorgelegd. Zij ver-
zochten de Ministers dan ook een dergelijke aanvulling alsnog te overwe-
gen. Tevens stelden zij voor niet alleen het aangaan en beëindigen van fi-
nanciële deelnemingen, maar ook het wijzigen daarvan onder de werkings-
sfeer van artikel 25 te brengen. 

Grote bezwaren hadden deze leden tegen de beperking van het advies-
recht inzake nieuwe vestigingen als die in het buitenland plaatsvinden. Met 
verbazing hebben zij in de toelichting gelezen dat de indieners het «duide-
lijk» vinden dat zo'n advies dan niet nodig is, als er maar geen werkgelegen-
heidsbelangen voor het eigen bedrijf op het spel staan. Nog afgezien van de 
vraag wie dat beoordeelt is er het punt van de medeverantwoordelijkheid 
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van de werknemers voor de besteding van ondernemingsmiddelen. Dit zon-
der meer afwijzen van een recht op medezeggenschap als het eigen belang 
zogenaamd niet aan de orde is, doet de vraag rijzen wat het kabinet eigenlijk 
bedoelt met de medezeggenschap in het kader van «het goed functioneren 
van de onderneming in al haar doelstellingen» (artikel 2 van de wet). 

Bovendien is het in onze tijd van toenemende internationalisering en ver-
groting van markten waarschijnlijk dat met deze beperking het medezeggen-
schapsrecht snel kan worden uitgehold. Deze leden vroegen de Ministers 
dan ook deze beperking tot binnenlandse nieuwe vestigingen ongedaan te 
maken. In de eerste plaats maakt deze bepaling de ondernemingsraad ge-
heel afhankelijk van de voorlichting van de ondernemer over de gevolgen 
die de vestiging in het buitenland kan hebben. In de tweede plaats echter -
en dat is een principieel bezwaar vanuit het recht op medezeggenschap ge-
dacht - betekent deze bepaling dat de wet ervan zou uitgaan dat de onderne-
mingsraad zich alleen moet willen bemoeien met zaken die het eigenbelang 
van de werknemers betreffen. Het doet ook de vraag rijzen waarom deze be-
perking dan ook niet zou moeten gelden voor vestigingen in het binnenland. 

Dat aan het eerste lid van artikel 25 een nieuw punt h wordt toegevoegd 
inzake adviesopdrachten aan externe deskundigen werd door deze leden ui-
teraard als een verbetering beschouwd. Zij wezen er echter op dat het inder-
tijd ingediende amendement 62 van P.P.R., D'66 en P.v.d.A. terecht niet al-
leen sloeg op externe deskundigen en evenmin alleen op onderzoeken inza-
ke het economisch beleid. Zij drongen er bij de Ministers sterk op aan alsnog 
dat amendement over te nemen, omdat de formulering daarvan een belang-
rijk sterkere garantie betekent dat de ondernemingsraad tijdig bij de overwe-
gingen inzake toekomstige beleidsmaatregelen betrokken wordt. Ook de 
SER heeft daar in zijn advies van 17 oktober 1975 unaniem op aangedron-
gen. 

Deze leden vroegen zich ten slotte met betrekking tot het eerste lid van ar-
tikel 25 af of het niet noodzakelijk is te voorkomen dat de ondernemingsraad 
ten aanzien van de hier genoemde aangelegenheden geen initiatiefrecht zou 
hebben ex artikel 23. Zij wezen daartoe op de suggestie van het CNV om in 
artikel 23, derde lid, de woorden «de onderneming betreffende» te schrap-
pen. 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat leidinggevende functiona-
rissen in de onderneming mede de sfeer en het klimaat van de arbeidsver-
houding bepalen. Hun functioneren raakt derhalve direct de arbeidsomstan-
digheden. Is tegen deze achtergrond een bepaling te overwegen, dat in het 
overleg tussen de ondernemingsraad en de ondernemingsleiding kan wor-
den vastgelegd dat de ondernemingsraad de bevoegdheid bezit een profiel-
schets te leveren terzake te benoemen leidinggevende functionarissen, 
eventueel beperkt tot vooraf overeengekomen niveaus, vroegen zij. 

De reden van het in artikel 25, eerste lid, gemaakte onderscheid tussen een 
andere onderneming in Nederland en een andere onderneming in een ander 
land werd door deze leden niet gezien. Duidelijk is, dat de gang van zaken in 
de onderneming direct dan wèl indirect kan worden beïnvloed. Kan worden 
aangegeven op welke moeilijkheden het zou stuiten als het aangegeven on-
derscheid zou komen te vervallen? Is het voorts niet juister om in sub b te 
spreken over «aangaan, wijzigen of verbreken» in plaats van «aangaan of 
verbreken»?» 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat zij steeds de uitbouw van de 
vertegenwoordigende medezeggenschap gezien hebben in de richting van 
versterking van de bevoegdheden van de ondernemingsraad. De derde nota 
van wijzigingen komt daaraan nu op een drietal punten tegemoet. Deze leden 
beoordeelden dat positief. 

Deze leden waren verheugd met de uitbreiding van adviesbevoegdheid 
van de ondernemingsraad inzake het vestigen, overnemen of afstoten van 
een andere onderneming. Dit moet er uiteraard niet toe leiden dat de onder-
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nemingsraad zou moeten oordelen over besluiten die de eigen onderne-
ming in feite niet raken. Als correctie hierop is in de derde nota van wijzigingen 
aan het eerste lid van artikel 25 een bepaling toegevoegd die erop neerkomt, 
dat over de onder b genoemde besluiten geen advies behoeft te worden ge-
vraagd, wanneer de andere onderneming in het buitenland is of wordt ge-
vestigd en redelijkerwijs niet te verwachten is dat het voorgenomen besluit 
geen gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid in de Nederlandse on-
derneming. Maar, vroegen deze leden zich af, indien er geen gevolgen zijn 
voor de werkgelegenheid in de eigen onderneming, maakt het dan iets uit of 
de andere onderneming in het buitenland of in het eigen land gevestigd is of 
wordt? Is het daarom niet onlogisch en inconsequent hier een onderscheid 
te maken? Zou deze inconsequentie niet weggenomen kunnen worden door 
in de aan het eerste lid van artikel 25 toegevoegde volzin de woorden «de 
andere onderneming in het buitenland gevestigd is of wordt en» te schrap-
pen? 

In dit verband meenden deze leden dat aan artikel 25 impliciet een werkge-
legenheidsinterpretatie gegeven wordt nu de bewindslieden in de toelictv 
ting spreken over «activiteiten van de ondernemer die gevolgen zullen heb-
ben voor de werkgelegenheid in de Nederlandse onderneming» en de aan 
artikel 25, eerste lid, toegevoegde volzin spreekt van «een besluit als be-
doeld onder c-f ten aanzien van een onderneming die door de ondernemer 
in Nederland in stand wordt gehouden». Als dit zo is, is het dan nog juist dat 
het wetsontwerp in artikel 25, eerste lid, onder e, «de verdeling van de be-
voegdheden binnen de onderneming» tot de adviesbevoegdheid van de on-
dernemingsraad rekent? Wat heeft de verdeling van bevoegdheden binnen 
de onderneming met werkgelegenheidsaspecten van doen? 

De verruiming van het initiatiefrecht van de ondernemingsraad door het 
openen van de mogelijkheid om ook buiten de overlegvergadering voorstel-
len aan de ondernemer te doen, beoordeelden de leden van de fractie van 
D'66 als zodanig positief. 

De verruiming van de bevoegdheid van de ondernemingsraad tot advise-
ring over het door de ondernemer vestigen van een andere onderneming, 
over het door de ondernemer aangaan of beëindigen van een belangrijke fi-
nanciële deelneming met betrekking tot een andere onderneming, en over 
het verstrekken van adviesopdrachten aan deskundigen buiten de onderne-
ming, beoordeelden deze leden eveneens positief. Wel tekenden zij hierbij 
aan dat het door hun fractie gesteunde amendement 62 (herdruk) ook een 
adviesrecht voor binnen de onderneming verstrekte onderzoekopdrachten 
bevat, hetgeen volgens hen alsnog in de wettekst opgenomen behoorde te 
worden. 

Zoals bekend acht de fractie van D'66 niet alleen een adviesrecht maar ook 
een medebeslissingsrecht voor de ondernemingsraad op zijn plaats voor al-
le financiële onderwerpen uit dit artikel. Naar hun oordeel is dit het meest ur-
gent voor de aankoop van ondernemingen welke leidt tot overdracht van de 
zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan. Zijn de be-
windslieden bereid door een nieuwe nota van wijzigingen te bepalen dat -
evenals voor de sociale onderwerpen uit artikei 27 - de instemming vereist 
is van de ondernemingsraad voor overdracht van de zeggenschap over de 
onderneming of een onderdeel daarvan (huidige artikel 25, eerste lid, onder 
a)? Zo nodig zouden deze leden hiertoe alsnog een amendement indienen. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af in hoeverre het valt duidelijk 
te maken dat de op zichzelf juiste motivering in de toelichting «dat hetech-
ter duidelijk zal zijn dat het vragen van advies op dit punt niet nodig is .... in-
dien niet te verwachten is, dat die activiteiten gevolgen zullen hebben voor 
de werkgelegenheid in de Nederlandse onderneming», slechts zou opgaan 
indien het gaat om activiteiten van de ondernemer in andere landen en niet 
wanneer het gaat om overeenkomstige activiteiten in Nederland. Hoe oorde-
len de bewindslieden over de suggestie om deze inconsequentie weg te ne-
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men door in de aan het eerste lid van artikel 25 toegevoegde volzin de woor-
den «de andere onderneming in het buitenland gevestigd is of wordten» te 
schrappen? 

Het had de leden van de P.P.R.-fractie deugd gedaan te moeten constate-
ren dat het kabinet in ieder geval de bereidheid heeft getoond de bevoegd-
heden van de ondernemingsraad op enkele punten uit te breiden, met name 
voor wat de uitbreiding van het initiatiefrecht betreft. 

Wel achtten deze leden het teleurstellend dat aan artikel 25, eerste lid, let-
ter b, een restrictie wordt verbonden. Namelijk voor zover het een investe-
ringsbeslissing betreft ten behoeve van een (dochter-)onderneming in het 
buitenland en van deze investering redelijkerwijs niet mag worden verwacht 
dat het nadelige gevolgen heeft voor onder andere de werkgelegenheid van 
de in Nederland gevestigde onderneming. Dit laatste is moeilijk vast te stel-
len. Bovendien biedt een dergelijke uitzonderingsbepaling tal van mogelijk-
heden aan de ondernemer om de ondernemingsraadsleden op voor hen on-
duidelijke gronden van advisering af te houden. Het amendement Poppe c.s. 
(nr. 75) biedt volgens deze leden vooralsnog meer garanties dat de onderne-
mingsraadsleden bij voor hen belangrijke investeringsbeslissingen worden 
betrokken dan de door het kabinet voorgestane formulering. 

Hetzelfde geldt voor het verstrekken van een adviesopdracht aan een des-
kundige buiten de onderneming. Ook hier is een betere formulering voor-
handen in de vorm van het amendement Van der Heem-Wagemakers c.s. 
(nr. 62). Met name de formulering van de adviesopdracht wordt node gemist 
in het voorstel van het kabinet. Bovendien is in het betreffende amendement 
opgenomen dat het ook gaat om het verstrekken en het formuleren van een 
adviesopdracht aan een deskundige binnen de onderneming. Met name 
voor grote (multinationale) ondernemingen is deze toevoeging van belang. 
Gaarne vernamen deze leden de mening van het kabinet hierover. 

De leden van de C.P.N.-fractie noemden het onbegrijpelijk dat de uitbrei-
ding van de adviserende bevoegdheid ingevolge artikel 25, eerste lid, onder 
b, beperkt wordt tot binnenlandse transacties. Daarmee worden de grote in-
ternationale concerns op onaanvaardbare wijze buiten schot gehouden. 

Het lid van de G.P.V.-fractie had enige moeite met de uitbreiding van de 
adviesbevoegdheid van de ondernemingsraad over het vestigen door de on-
dernemer van een andere onderneming en over het aangaan of beëindigen 
van een belangrijke financiële deelneming met betrekking tot een andere on-
derneming. Dit lid vroeg of de adviesbevoegdheid van de ondernemings-
raad niet primair gericht moest zijn op activiteiten van de ondernemer in en 
met de eigen onderneming. De bestaande wet gaat ook van die gedachte uit. 
Betekent deze uitbreiding van adviesbevoegdheid niet dat de onderne-
mingsraad verheven wordt van ondernemingsorgaan tot controlelichaam 
van ondernemers en kapitaalverschaffers? Schiet de ondernemingsraad zo 
niet zijn in artikel 2 geformuleerde doelstelling voorbij? Toegegeven kan 
worden dat de activiteiten zoals opgesomd in artikel 25, eerste lid, onder b, 
de onderneming direct of indirect kunnen raken, maar dat behoeft niet altijd 
het geval te zijn. Indien uitbreiding van de adviesbevoegdheid in de boven-
vermelde zin wenselijk wordt geacht, moet dan niet in ieder geval de clausu-
le worden toegevoegd dat de belangen van de onderneming direct of indi-
rect bij de genoemde activiteiten betrokken behoren te zijn? 

Hoewel, zo meende het lid van de P.S.P.-fractie, iets meer wordt tegemoet 
gekomen aan verzelfstandiging van de ondernemingsraad, zijn ook nu de 
bevoegdheden te beperkt. Kunnen de bewindslieden een nadere beoorde-
ling geven van de suggesties, tijdens de openbare behandeling door het lid 
Van der Lek gedaan, ten aanzien van een geheel zelfstandige personeelsver-
tegenwoordiging met reële bevoegdheden? 
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Zou het zelfs binnen de constructie van een samenwerkingsverband, zo 
vroeg dit lid, niet voor de hand liggen dat de ondernemingsraad stem heeft 
in het benoemingsbeleid van de directie? Moet uit de nu gekozen vorm niet 
worden afgeleid dat het personeel kennelijk niet in staat is de kwaliteiten van 
aan te trekken bestuurders te beoordelen? Wat is de achtergrond van de stel-
ling dat ook een specialistencollege als de ondernemingskamer daartoe niet 
in staat wordt geacht? 

Is in dit verband de conclusie niet gerechtvaardigd dat in tegenstelling tot 
de zo geroemde samenwerking in feite het hiërarchisch dienstverband bepa-
lend blijft voor de verhoudingen binnen de onderneming en dat derhalve 
voor de ondernemingsraad slechts de taak overblijft van een compromitte-
rende medeverantwoordelijkheid? 

Rechtspositie 

a. Faciliteitenregeling 

De leden van de P.v.d.A. namen er met voldoening kennis van dat de be-
windslieden geen normen voor het aantal uren, dat beschikbaar moet zijn 
voor beraad en raadpleging, in de wet zelf willen vastleggen. Dit achtten zij 
een belangrijke verbetering. 

Wel vroegen zij zich af of het aanbeveling verdient om de in het voorge-
stelde derde lid van artikel 18 genoemde minima, die bij de verwachte ver-
dere ontwikkeling van het ondernemingsraadswerk voor verhoging in aan-
merking zouden komen, wel in de wet te noemen. Zonder zich daar nu al aan 
te willen binden zouden zij de mening van de Regering willen vernemen 
over de suggestie om deze minima bij algemene maatregel van bestuur vast 
te stellen. 

Voor wat betreft het tweede lid van artikel 18 herinnerden deze leden aan 
het amendement-Poppe c.s. (67, III) dat volgens hen nog steeds de voorkeur 
verdient. Zij vroegen of de Regering het niet met hen eens kan zijn dat een 
mogelijkheid om telkens ook een aantal andere werknemers aan de scho-
lingscursussen te laten deelnemen van belang is om het gevaar van een 
steeds groter wordende kenniskloof tussen ondernemingsraadsleden en 
achterban tegen te gaan. 

Ook zouden de leden van de P.v.d.A.-fractie het op prijs stellen het oordeel 
van de Ministers te vernemen over de vraag of gesubsidieerde instellingen 
niet meer begrotingsruimte moeten krijgen voor de kosten die het onderne-
mingsraadswerk voor deze instellingen met zich meebrengt. Er bereiken de 
Kamer relatief veel klachten hierover uit de sector van het welzijnswerk, in 
het bijzonder de gezinsverzorging. 

De leden van de C.D.A.-fractie vonden de in het derde lid aangegeven mi-
nima van respectievelijk zestig werkuren en vijf werkdagen aanvaardbaar. 
Om te voorkomen, dat wetswijziging nodig is wanneer het minimum zou 
moeten worden verhoogd, ware te overwegen dit minimum bij algemene 
maatregel van bestuur te bepalen, zeiden ook deze leden. 

De leden van de V.V.D.-fractie achtten het juist dat de vaststelling van het 
aantal uren voor beraad en voor scholing en vorming wordt overgelaten aan 
het overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad. De situatie kan per 
onderneming zo verschillen dat bepaling daarvan in de wet niet precies mo-
gelijk is. Ontstaat daarover een geschil, dan kan de bedrijfscommissie een 
beslissing nemen. 

Deze leden hadden dan ook bezwaren tegen het opnemen van een mini-
mum aantal uren en dagen in de wet, welk minimum in het wetsontwerp tot 
nu toe overigens als een maximum gold. Waarom moet, zo vroegen deze le-
den, de bedrijfscommissie bij haar beslissing aan een minimum gebonden 
worden? Zij stelden dan ook voor om in het derde lid van artikel 18 achter 
het woord «bedrijfscommissie» een punt te zetten en de restvan de zin te 
schrappen. 
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De leden van de D'66-fractie vonden het een vooruitgang dat het aantal 
uren en dagen voor beraad en scholing van ondernemingsraadsleden nu 
niet meer in de wettekst zelf wordt aangegeven. Hun voorkeur voor het op-
nemen van het aantal uren in het reglement (zie amendement 67,1) in plaats 
van dit afhankelijk te laten zijn van een afzonderlijke overeenstemming met 
de ondernemer, zoals nu door de Regering voorgesteld, bleef echter be-
staan. 

De leden van de S.G.P.-f ractie vroegen welke de overwegingen zijn ge-
weest om de zestig uren en vijf dagen als een absoluut minimum te laten 
gelden, terwijl dit zelfde aantal uren en dagen voordien als een voorlopig 
maximum was aangekondigd. 

Het was de leden van de P.P.R.-f ractie opgevallen dat, hoewel op het punt 
van de faciliteitenregeling zeker gesproken kan worden van een verbetering 
ten opzichte van het oorspronkelijke wetsontwerp, de bevoogding van de 
ondernemingsraadsleden door de bestuurder niet is weggenomen; integen-
deel. De bestuurder dient zijn goedkeuring te verlenen aan een voorstel van 
de ondernemingsraad om gedurende een aantal uren de arbeid te onderbre-
ken ten behoeve van onderling beraad of anderszins. Deze leden meenden 
dat ervan uitgegaan mag worden dat de ondernemingsraadsleden voldoen-
de verantwoordelijkheidsbesef hebben om zelfstandig vast te leggen (bij 
voorbeeld in het reglement) hoeveel uren zij aan het ondernemingsraads-
werk willen en kunnen besteden. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg naar een nadere motivering van de 
voorgestelde wijziging van de faciliteitenregeling uit artikel 18. Zowel de 
thans voorgestelde regeling als de aanvankelijk voorgestelde regeling slo-
ten blijkens de toelichting aan op de praktijk. Kunnen enige aanvullende ge-
gevens worden verstrekt over die bestaande praktijk? Hoeveel uren zijn on-
dernemingsraadsleden gemiddeld kwijt per jaar voor onderling beraad (in 
ondernemingen van verschillende grootte) en hoeveel dagen voor vorming? 
In de eerste versie van het wetsontwerp werden de aantallen van vijf uren 
per maand en vijf dagen per jaar als maxima genoemd. Thans worden deze 
zelfde aantallen genoemd als minima. Zijn de praktijkgegevens in één jaar 
tijd zo veranderd dat aanvankelijk geen minimum behoefde te worden ge-
noemd en nu wel? 

b. Ontslagverbod 

De leden van de P.v.d.A.-f ractie namen er met voldoening kennis van dat 
de Ministers een belangrijke stap zetten in de richting van een meer sluiteiv 
de ontslagbescherming voor werknemers-vertegenwoordigers. Zij meen-
den echter dat ook de bedoeling van de Ministers om althans de ledenvan 
de ondernemingsraad meer zekerheid van positie te verschaffen, door de 
voorgestelde regeling nog niet afdoende is geregeld. Met name achtten zij 
het een lacune, dat deze ontslagbescherming direct ophoudt bij het verval-
len van het ondernemingsraadslidmaatschap. Het ligt voor de hand dat juist 
in de eerste jaren daarna de kans het grootst is dat bij voorbeeld leidingge-
vend personeel op verdekte wijze de rekening presenteert voor moeilijkhe-
den die zij vroeger hebben gehad door het optreden van een toenmalig on-
dernemingsraadslid. Deze leden vroegen de Ministers dan ook met klem om 
in ieder geval in de eerste zin van het tweede lid van artikel 21 achter het 
woord ondernemingsraad de woorden tussen te voegen «of korter dan twee 
jaar geleden lid is geweest van de ondernemingsraad». 

Ook waren deze leden van mening dat de twee eerstgenoemde uitzonde-
ringen op het verbod van éénzijdige beëindiging van de dienstbetrekking 
door de ondernemer niet in de regeling thuishoren. Als de betrokkene 
(schriftelijk) toestemt in de beëindiging is er geen sprake van een eenzijdige 
beëindiging. Het ware beter te bepalen dat wederzijds goedvinden slechts 
mag worden aangenomen wanneer daarvan bij geschrifte blijkt. 
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In plaats van in het tweede lid te bepalen dat het ontslagverbod niet geldt 
«wanneer de beëindiging geschiedt wegens een dringende aan de werkne-
mer onverwijld medegedeelde reden» zou het de voorkeur verdienen om 
het vijfde lid als volgt te lezen: «In afwijking van het bepaalde in artikel 
1639w BW is de ondernemer bevoegd zich tot de rechter te wenden met het 
schriftelijk verzoek de arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren uitslui-
tend wegens omstandigheden, die een dringende reden als bedoeld in arti-
kel 1639o, eerste lid, BW zouden hebben opgeleverd, indien dedienstbetrek-
king onverwijld beëindigd ware». 

De leden van de P.v.d.A.-fractie namen er met teleurstelling kennis van dat 
de Ministers geen wijziging hebben voorgesteld in de wijze van ontslagbe-
scherming voor oud-ondernemingsraadsleden, kandidaat-ondernemings-
raadsleden en leden van ondernemingsraadscommissies. Zoals reeds hier-
boven vermeld leek het hun in ieder geval noodzakelijk het ontslagverbod 
van het tweede lid van artikel 21 ook te doen gelden voor de oud-ondeme-
mingsraadsleden, die niet langer dan twee jaar geleden aftraden. Het is voor 
hun vaak harder nodig dan voor wie dan ook. Deze leden namen aan dat de 
bewindslieden ervoor teruggeschrokken zijn het aantal werknemers voor 
wie dit ontslagverbod geldt groter te maken dan hen strikt noodzakelijk leek. 
Het leek hen echter onaanvaardbaar het voor kandidaat-leden en commissie-
leden dan te laten bij de thans bestaande regeling, die dikwijls onhanteer-
baar is gebleken. Zij verzochten de Ministers dan ook na te gaan of er andere 
bepalingen denkbaar zijn, die de betrokken groepen effectiever kunnen be-
schermen. Indien dat niet het geval is, zal er niets anders opzitten dan het 
nieuw voorgestelde tweede lid van artikel 21 ook op de overige te bescher-
men categorieën van toepassing te verklaren. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden tevreden te zijn over de versterkte 
ontslagbescherming van ondernemingsraadsleden. Natuurlijk legt een zo 
stringente ontslagbescherming ook een claim op de betrokken ondernemin-
gen. Maar de verhoogde rechtsbescherming van ondernemingsraadsleden 
moet dat waard zijn, zo zeiden zij. Sprekende over ontslagbescherming van 
ondernemingsraadsleden, kandidaat-leden, commissieleden en gewezen le-
den vroegen zij ook naar het oordeel van de bewindslieden over het onder-
zoek van het Informatiecentrum Ondernemingsraden «Mensenrechten in 
het bedrijfsleven». 

De leden van de fractie van D'66 beschouwden de voorgestelde nieuwe re-
dactie van het tweede lid van artikel 21 als een belangrijke verbetering, 
waardoor in belangrijke mate tegemoet wordt gekomen aan hun wensen, 
tot uitdrukking komend in het amendement voorkomend op stuk 69. Zij be-
treurden echter dat dezelfde bescherming niet wordt toegekend aan kandi-
daten voor de ondernemingsraad, oud-leden van de ondernemingsraad en 
leden van commissies van die raad. Waarom geldt de bescherming verder 
alleen tegen beëindiging van het dienstverband door opzegging van de 
dienstbetrekking? Geldt het niet tegen beëindiging van het dienstverband bij 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan? Moeten de woorden 
«door opzegging» niet vervallen? 

De leden van de S.G.P.-fractie stelden de vraag of de regeling van het ont-
slag van een werknemer die tevens lid van de ondernemingsraad is niet af-
doende is geregeld door zowel de vergunningverlening van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau als het vragen vooraf om toestemming aan de kantonrech-
ter. Wekt in dit verband een verbod tot ontslag van werknemers die lid zijn 
van de ondernemingsraad niet de indruk dat men twijfelt aan de onpartijdig-
heid van de onafhankelijke rechter? En roept dit tevens niet positieve discri-
minatie op? 

Ook ten aanzien van de rechtsbescherming zijn enige verbeteringen aan-
gebracht ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp van wet, constateer-
den de leden van de P.P.R.-fractie. Deze leden betreurden het echter dat het 
ontslagverbod alleen van kracht is voor leden van een ondernemingsraad. 
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Voor kandidaat-ondernemingsraadsleden, gewezen ondernemingsraadsle-
den en voor commissieleden is deze rechtspositionele regeling niet van toe-
passing. De Regering geeft geen toelichting voor het in dezen gemaakte on-
derscheid. Wat is echter het principiële verschil tussen de categorie werkne-
mers waarvoor een ontslagverbod geldt en de categorie werknemers die 
mogen worden ontslagen indien de kantonrechter daaraan zijn toestem-
ming verleent, zo vroegen deze leden. 

Deze leden vroegen ook hoe precies de zinsnede in artikel 21, tweede lid, 
geïnterpreteerd moet worden, waar staat, dat de dienstbetrekking kan wor-
den opgezegd «... wanneer deze geschiedt wegens een dringende aan de 
werknemer onverwijld meegedeelde reden». Wordt hiermee uitsluitend ont-
binding van de dienstbetrekking voorgestaan op grond van een dringende 
reden als bedoeld in artikel 1639o, eerste lid BW? 

Ook ten aanzien van de ontslagbescherming moesten de leden van de 
C.P.N.-fractie constateren dat aan de door hen naar voren gebrachte bezwa-
ren niet is tegemoet gekomen. En dit terwijl juist in een periode van grote ar-
beidsonzekerheid een zwakke rechtspositie van de ondernemingsraadsle-
den een zelfstandig optreden van de ondernemingsraad belemmert. 

De zinsnede in het tweede lid van artikel 21 «wegens een dringende aan 
de werknemer onverwijld meegedeelde reden», biedt naar de mening van 
deze leden zoveel ruimte voor willekeur dat van werkelijke bescherming te-
gen ontslag geen sprake is. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg een nadere toelichting op de thans 
voorgestelde verder gaande rechtsbescherming van ondernemingsraadsle-
den in de vorm van het ontslagverbod. Op grond van welke omstandighe-
den wordt dit ontslagverbod wenselijk dan wel noodzakelijk geacht? Is de af-
weging van de kantonrechter in ontslagprocedures van ondernemings-
raadsleden soms onbevredigend geweest? Als dit niet het geval is geweest, 
zijn de bestaande bepalingen dan niet voldoende, en wordt er dan thans niet 
een regeling voorgesteld die een bescherming geeft die verder gaat dan no-
dig is? Zijn de bewindslieden niet van mening dat deze zeer ver gaande 
rechtsbescherming van het ondernemingsraadslid de afstand tussen hem 
en zijn collega-werknemers vergroot, omdat het hem in een bevoorrechte, 
onafhankelijke en vrijwel onbedreigde positie plaatst? Ontslag is slechts mo-
gelijk onder andere wegens een dringende reden. Wie treedt overigens in de 
beoordeling van de dringendheid van die reden? 

Het lid van de fractie van de P.S.P. meende dat de bescherming van de po-
sitie van personeelsvertegenwoordigers bepaald onvoldoende is. De prak-
tijk wijst inmiddels uit dat duidelijke rechtsbescherming dwingende nood-
zaak is. Daarom dient een ontslagverbod ook te gelden vanaf de kandidaat-
stelling tot een zekere tijd nadat het lidmaatschap van de ondernemingsraad 
is beëindigd. Gezien de grote analogie zal een zelfde regime moeten gelden 
voor een ieder die in wat voor verband dan ook betrokken is bij het werk van 
de ondernemingsraad. 

Ernstige problemen zei dit lid te verwachten bij de ontsnappingsclausules 
bij het ontslagverbod, vooral waar sprake is van opheffing van de afdeling of 
het bedrijfsonderdeel waar betrokkene werkzaam is. Het ware wellicht te 
prefereren bij voorbeeld de ondernemingskamer van het gerechtshof te Am-
sterdam te betrekken in de beoordeling van dergelijke reorganisaties. 

Eigen budget 

De leden van de P.v.d.A.-fractie namen, zoals reeds gesteld, met teleur-
stelling kennis van het feit dat artikel 22 slechts de mogelijkheid opent voor 
een eigen budget van de ondernemingsraad (De ondernemer kan). Zij stel-
den voor dat het toekennen van een budget verplicht wordt en dat bij het 
ontbreken van overeenstemming over de hoogte ervan beroep op de be-
drijfscommissie open zal staan. 
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Deze leden zouden het tevens op prijs stellen als de Ministers een opsom-
ming zouden willen geven van het soort kosten dat uit zo'n budget bestre-
den kan worden. Mogen zij aannemen dat het gaat om de kosten van activi-
teiten, waarvoor geen gebruik kan worden gemaakt van binnen de onderne-
ming aanwezige voorzieningen en dat dus alle interne kosten normaal voor 
rekening van de onderneming komen zonder dat van geval tot geval toe-
stemming van de ondernemer moet worden gevraagd? Mogen zij tevens 
aannemen dat bij uitputting van het budget ook externe kosten voor reke-
ning van de onderneming komen, mits de ondernemer dan van geval tot ge-
val daar toestemming voor geeft? Willen de Ministers ook voor dat geval be-
roep bij de bedrijfscommissie mogelijk maken? 

Naar het oordeel van de leden van de C.D.A.-fractie past een eigen budget 
van de ondernemingsraad bij de verzelfstandiging van dat orgaan. Zij zagen 
niet in waarom kosten welke verband houden met het bepaalde in de artike-
len 17,18 en 19 uitgezonderd moeten worden. 

Voorts achtten zij het gewenst, dat in de gevallen, dat geen overeenstenv 
ming zou worden bereikt over een eventueel noodzakelijke aanvulling van 
het budget, een beroep op de bedrijfscommissie mogelijk is. Zou deze toe-
voeging er niet komen, dan is een ondernemingsraad zonder budget van 
meer mogelijkheden voorzien, zo zeiden zij. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of het nieuwe derde lid van artikel 
22 zo moet worden gelezen dat er geen eigen budget komt als de onderne-
mer en de ondernemingsraad het over de hoogte daarvan niet eens kunnen 
worden. 

Ook deze leden vroegen waarom de kosten die verband houden met het 
bepaalde in de artikelen 17,18 en 19 bij de vaststelling van het eigen budget 
zijn uitgezonderd. Er zijn immers reeds nu ondernemingen die een eigen 
budget toekennen aan hun ondernemingsraden, waarin ook zaken als on-
derling beraad, scholing en vorming zijn ondergebracht. 

Het nieuwe regeringsvoorstel over een eigen budget voor de onderne-
mingsraad kan volgens de leden van de fractie van D'66 in principe als een 
verbetering beschouwd worden. Deze leden hadden er echter bezwaar te-
gen dat het voorstel slechts een «kan»-bepaling bevat. Het werken met een 
eigen budget zou huns inziens in alle gevallen, of tenminste als de onderne-
mingsraad dit wenst, verplicht gesteld moeten worden. 

Voorts hadden deze leden bezwaar tegen het uitzonderen van het eigen 
budget van de kosten verband houdend met de artikelen 17 en 19. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen wat de reden is dat de bewindslie-
den de uitzondering van de kosten verband houdend met de artikelen 17,18 
en 19 zo nadrukkelijk in de wet opgenomen willen zien. 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden vast, dat, evenals ten aanzien van de 
faciliteitenregeling, ook op het punt van het budgetrecht nog steeds sprake 
is van bevoogding van de ondernemingsraad door de ondernemer. Bij ver-
schil van mening immers tussen de ondernemingsraad en de bestuurder 
over de hoogte van het budget beslist de bestuurder zonder dat de onderne-
mingsraad in de gelegenheid wordt gesteld het geschil aan de bedrijfscom-
missie voor te leggen zoals in praktisch alle vergelijkbare geschillen tussen 
bestuurder en ondernemingsraad wel het geval is. Vanwaar deze uitzonde-
ring? 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden de voorgestelde regeling van het ei-
gen budget van de ondernemingsraad af te wijzen omdat deze een werkelijk 
zelfstandig functioneren van de ondernemingsraad in de weg staat. 
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Het l id van de G.P.V.-fractie constateerde dat de nieuwe bepal ing betref-
fende het eigen budget van de ondernemingsraad aansluit bij een reeds ge-
groeide praktijk. Hij vroeg echter of het noodzakeli jk was de kosten die inge-
v o l g e d e artikelen 17,18 en 19 werden gemaakt uit te sluiten van het budget. 
Zi jn vele ondernemingsraden in met name de grotere ondernemingen niet 
reeds gewend o m voor deze kosten ook een budget op te stellen? Is het ove-
rigens de bedoel ing dat eventuele proceskosten ook zullen moeten wo rden 
ingepast in dit budget? 

Werkingssfeer 

De leden van de P.v.d.A.-fractie spraken de hoop uit nog voor de plenaire 
behandel ing van het onderhavige wetson twerp van de bewindsl ieden te 
vernemen of het over leg met de ambtenarenorganisat ies is afgesloten inza-
ke de verwi jd ing van de Wet op de ondernemingsraden tot die overheidsbe-
dr i jven en " instel l ingen, voor w ie geen over legorgaan volgens de Ambtena-
renwet verpl icht is. 

Ook de leden van de C.D.A.-fractie vroegen of nadere mededel ingen kun-
nen worden gedaan over het overleg met de Centrale Commissie voor geor-
ganiseerd over leg in ambtenarenzaken en het resultaat daarvan. 

Naar het oordeel van de leden van de V.V.D."fractie behoren vertegen-
woord igende medezeggenschapsverhoudingen gebaseerd te zijn op orga-
nen die rechtstreeks gekozen worden door alle betrokkenen in de onderne-
ming of instel l ing. Hun liberale visie verdraagt geen ver tegenwoord igende 
medezeggenschap die alleen het pr iv i lege is van de georganiseerden, zei-
den zij. Deze leden zeiden dan ook reikhalzend uit te kijken naar de u i tkomst 
van het overleg over de verwi jd ing van de wet naar de overheidsbedr i jven 
en " instel l ingen, dat door het kabinet met de Centrale Commissie voor geor-
ganiseerd over leg in ambtenarenzaken word t gevoerd. Wanneer verwacht 
het kabinet daarover meer te kunnen zeggen? 

De leden van de D'66-fractie her innerden eraan dat ook het regeerakkoord 
tussen C.D.A. en V.V.D. de afspraak bevat dat overheidsbedri jven en -instel-
l ingen die werknemers op arbeidscontract hebben, met w ie geen georgani -
seerd overleg volgens de Ambtenarenwet verpl icht is, onder de werk ings-
sfeer van de Wet op de ondernemingsraden zullen worden gebracht. Zi jn de 
Ministers bereid nog vóór de plenaire behandel ing hiertoe een wi jz ig ings-
voorstel in te dienen of zijn zij bereid het daartoe strekkende amendement 
op artikel 1, voorkomend op stuk nr. 50, over te nemen? 

Ook de leden van de P.P.R.-fractie in formeerden, onder verwi jz ing naar 
het regeerakkoord ten aanzien van de werkingssfeer van de Wet op de on-
dernemingsraden, of het overleg met de Centrale Commissie intussen heeft 
p laatsgevonden en wat de ui tkomst daarvan is geweest. 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden graag nader te worden ingel icht over 
de ideeën van de bewindsl ieden ter zake van de voorgenomen verwi jd ing 
van de Wet op de ondernemingsraden tot overheidsbedri jven en - instel l in-
gen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden graag te wi l len vernemen to t welke 
conclusie het kabinet - mede naar aanleiding van het inmiddels door de SER 
uitgebrachte advies inzake de medezeggenschap in kleine ondernemingen -
is gekomen ten aanzien van de vraag of de Wet op de ondernemingsraden 
ook van toepassing moet worden verklaard op ondernemingen met minder 
dan 100 werknemers. Zoals bekend ligt er reeds een amendement van die 
strekking (amendement-Van der Lek, nr. 35). 
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De leden van de C.D.A.-fractie vroegen wanneer een standpuntbepaling 
van het kabinet te verwachten is inzake de regeling van de medezeggen-
schap van werknemers in kleinere ondernemingen. Het betreffende, ove-
rigens verdeelde, SER-advies is reeds enige tijd geleden uitgebracht. 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af wat de Regering voor-
nemens is te doen met het verdeelde SER-advies over de medezeggenschap 
in kleine ondernemingen. Op welke termijn kan de Kamer daarover iets na-
ders verwachten? 

De leden van de P.P.R.-fractie noemden het een grote misser dat het kabi-
net niet de kans heeft gegrepen om aan de inhoud van het SER-advies inzake 
de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen met minder dan 
honderd werknemers, een eigen standpunt te verwoorden ten aanzien van 
de democratisering in kleine bedrijven. Te meer daar in de regeringsverkla-
ring is toegezegd dat na ontvangst van het desbetreffende SER-advies spoe-
dig een beslissing wordt genomen. De leden van de P.P.R.-fractie verzochten 
het kabinet dit alsnog te doen mede tegen de achtergrond van het amende-
ment-Van der Lek (nr. 35) over verlaging van de grens van 100 personen tot 
25 personen. 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden dat het onjuist zou zijn de positie van 
de werknemers in bedrijven waarin minder dan 100 personen werkzaam zijn 
buiten de werking van de Wet op de ondernemingsraden te houden. Is de 
mogelijkheid onderzocht om in bedrijven met 25 tot 100 werknemers ver-
plichte overlegstructuren met gekozen personeelsvertegenwoordigers te 
creëren, bij voorbeeld via de z.g. kernen? 

De leden van de C.D.A.-fractie wezen erop dat er een positief SER-advies is 
uitgebracht inzake vrijstelling van de verplichting tot het instellen van onder-
nemingsraden voor het gesubsidieerd bijzonder kleuter-, basis- en voortge-
zet onderwijs. Een en ander veronderstelt het tot stand komen van een eigen 
regeling voor deze sector. Kunnen daarover al nadere mededelingen wor-
den gedaan? 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. zouden van de bewindslie-
den willen vernemen of niet, zoals de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) reeds 
uiteenzette in een schrijven van 27 augustus 1976, voor het ziekenhuiswezen 
een eigen overlegstructuur zal moeten worden nagestreefd, en wel een 
structuur die gelijk is aan of vergelijkbaar is met die welke thans in het zie-
kenhuiswezen wordt gekend. 

Overige opmerkingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het op prijs stellen te vernemen 
welke conclusies de Regering trekt uit het door de SER uitgebrachte advies 
inzake het vakbondswerk in de onderneming. Waar de SER unaniem uit-
sprak dat dit werk in toenemende mate de functie vervult van georganiseer-
de achterban ten behoeve van de ondernemingsraad en een instrument is 
tot versteviging van de vertegenwoordigende functie van de ondernemings-
raad, rijst de vraag hoe ook het vakbondskader de nodige wettelijke garan-
ties kan krijgen inzake faciliteiten en rechtsbescherming. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie maakten van de gelegenheid van dit nader 
verslag gaarne gebruik om te informeren naar de reden waarom de aange-
kondigde SER-adviesaanvrage over de positie van de bedrijfscommissies zo 
lang uitblijft. De taak van de bedrijfscommissies zal door de nieuwe wet wor-
den verruimd en verzwaard. Daarvoor zullen voorzieningen nodig zijn op het 
vlak van deskundigheid, mankracht en financiën. Het is bekend dat er in het 
bedrijfsleven bezwaren bestaan tegen het nu gedane voorstel om in de be-
drijfscommissies een externe voorzitter te benoemen. Ook rijst de vraag of 
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het aantal bedrijfscommissies geen vermindering behoeft om doelmatig 
werken te kunnen bevorderen. Deze leden drongen er dan ook op aan om de 
adviesaanvrage zo spoedig mogelijk in te dienen. Zij vroegen tevens of het 
geen aanbeveling verdient om in afwachting van het te vragen advies voor-
lopig af te zien van het voorstel tussentijdse wijziging te brengen in artikel 39 
van de Wet op de ondernemingsraden. 

Ook de leden van de C.D.A.-fractie herinnerden aan het op 22 mei 1977 
door de SER uitgebrachte advies over het vakbondswerk in de onderne-
ming. Gelet op de betekenisvan het vakbondswerk voor het functioneren 
van de ondernemingsraad is het van belang, dat spoedig een standpunt 
wordt bepaald over de in genoemd SER-advies gedane voorstellen, zeiden 
zij. 

De SER bracht ook een advies uit inzake het sociaal beleid in de onderne-
ming. Een standpunt van het kabinet over dit advies is er nog niet. Kan dat 
zodanig spoedig geschieden, dat bij de verdere behandeling van het onder-
havige wetsontwerp met een en ander rekening kan worden gehouden, 
vroegen de aan het woord zijnde leden. 

Ten slotte herinnerden ook deze leden eraan dat bij gelegenheid van de 
behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken voor het 
dienstjaar 1977 een aanvrage voor een SER-advies inzake samenstelling, 
taak en voorzieningen van bedrijfscommissies is aangekondigd. Wanneer 
zal deze aanvrage worden gedaan? 

De leden van de V.V.D.-fractie plaatsten nog een vraagteken bij de formu-
lering van het tweede lid van artikel 39. Dit betrof de aan de bedrijfscommis-
sies opgelegde verplichting een voorzitter buiten de leden van de commissie 
te benoemen, met stemrecht. Kan het kabinet niet beter wat vlugger zijn met 
de reeds aangekondigde adviesaanvrage aan de SER over samenstelling, f i-
nanciering, taak en werkwijze van de bedrijfscommissies? 

Het had de ledenvan de P.P.R.-fractie bevreemd dat het op 22 mei 1977 
uitgebrachte advies van de SER inzake het vakbondswerk in de ondernemin-
gen vooralsnog niet heeft geresulteerd in een uitwerking van de kant van het 
kabinet. Deze leden achtten het een vereiste dat bij de uitbreiding van de ta-
ken en bevoegdheden van de ondernemingsraad en een anderssoortige sa-
menstelling van dit orgaan, tevens wordt aangegeven hoe de relatie dient te 
liggen tussen de ondernemingsraad en het vakbondswerk in de onderne-
mingen. Deze leden nodigden het kabinet uit alsnog een standpunt in dezen 
te bepalen. 

Artikelen 

Artikel 1 

Aan het vijfde lid van dit artikel wordt de volzin toegevoegd: «De aange-
wezen ondernemer handelt bij de toepassing van de bedoelde bepalingen 
mede namens de andere betrokken ondernemers». Welke bepalingen zijn 
hier bedoeld, vroegen de leden van de V.V.D.-fractie. 

Artikelen 4 en 5 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of het gebruik van de term «een 
onderneming die door een publiekrechtelijk persoon in stand wordt gehou-
den» vooruitloopt op een later aan te brengen wijziging in het begrip onder-
nemer, dat blijkens artikel 1, eerste lid onder d thans uitsluitend natuurlijke 
personen en niet-publiekrechtelijke rechtspersonen betreft. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen naar de achtergrond van het opne-
men van twee verschillende vrijstellings- en ontheffingsprocedures in de ar-
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tikelen 4 en 5. Leidt dit er niet toe dat er in artikel 4, eerste en derde lid en in 
artikel 5, eerste en tweede lid aparte categorieën worden geformuleerd 
waarvan de omschrijving allerminst duidelijk is? 

Wordt met de term «in stand gehouden» in het derde lid van artikel 4 en 
het tweede lid van artikel 5 hetzelfde bedoeld als in artikel 2, eerste lid? 

Kan vrijstelling voor een bepaalde termijn en onder bepaalde voorwaar-
den worden verleend? Deze leden dachten hierbij aan de uitvoering van het 
SER-advies van 19 mei 1978 met betrekking tot de vrijstelling voor het bij-
zonder onderwijs. 

Artikel 6 

Het was de leden van de V.V.D.-fractie gebleken dat in ondernemingen 
waarvan veel werknemers dikwijls in het buitenland verblijven, zoals bij 
voorbeeld bij de KLM, de behoefte kan ontstaan aan het instellen van het in-
stituut van plaatsvervangende leden. Een dergelijk instituut mist echter elke 
wettelijke basis. Is het niet gewenst in deze bijzondere gevallen te voorzien? 

Deze leden vroegen zich in verband met het bestaande artikel 6, tweede en 
derde lid, af of de Regering nog voornemens is de diensttermijnen voor ac-
tief en passief kiesrecht te verkorten. Zij dachten daarbij bij voorbeeld aan 
een diensttermijn van een half jaar voor het actief en van een vol jaar voor 
het passief kiesrecht. 

Artikel 9 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verwezen naar het amendement dat zowel 
door hen, samen met de fracties van P.P.R. en D'66, als door het C.D.A. is in-
gediend op het derde lid van dit artikel (nrs. 58 en 86). Met teleurstelling na-
men zij er kennisvan dat dit amendement niet door de indieners van de nota 
is overgenomen. Zij vroegen of de Ministers niet alsnog met de kamermeer-
derheid en het CNV konden instemmen met de stelling dat ondernemings-
raadsleden in beginsel beschouwd moeten worden als vertegenwoordigers 
van het gehele personeel. Consequentie daarvan is dat afzonderlijke kies-
groepen alleen moeten worden ingevoerd als het contact met geografisch 
gescheiden onderdelen van de onderneming onmogelijk wordt indien daar 
geen ondernemingsraadsleden zouden werken. In het algemeen mag toch 
worden aangenomen dat de kandidaatstellende groepen mans genoeg zijn -
en er zelf ook belang bij hebben - om te zorgen voor een redelijke afspiege-
ling van beroepsgroepen op hun kandidatenlijst. 

Deze leden zouden voorts gaarne het oordeel van de Ministers vernemen 
over de suggestie om in Nederland het voorbeeld te volgen van de ons om-
ringende landen en de verkiezing van ondernemingsraden voortaan in de-
zelfde periode te doen plaatsvinden. Zij meenden dat daardoor de mogelijk-
heden om het instituut ondernemingsraad meer in de algemene belangstel-
ling te plaatsen aanzienlijk kunnen worden vergroot. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af of de eerste zin van het eer-
ste lid van dit artikel niet zou moeten luiden: «De verkiezing van de leden 
van de ondernemingsraad ». 

Deze leden lieten voorts weten dat zij het volledig eens zijn met het kabinet 
om het kiesgroepensysteem (artikel 9, lid 3) te handhaven als een mogelijk-
heid voor de verkiezing en samenstelling van de ondernemingsraad. 

Artikel 11 

Dient in het eerste lid van dit artikel ook niet te worden voorgeschreven, 
dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de kandidaat-
stellende verenigingen van werknemers, vroegen de leden van de C.D.A.-
fractie. 
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Artikel 12, eerste en tweede lid 

In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat de leden van de onderne-
mingsraad om de twee jaar tegelijk aftreden. In het tweede lid wordt de mo-
gelijkheid geopend de zittingsduur op drie jaar te bepalen. In de praktijk is 
gebleken dat daardoor de continuïteit van het ondernemingsraadswerk en 
het overleg met de ondernemer kan worden aangetast. Is het daarom niet 
beter, vroegen de leden van de C.D.A.-fractie, de mogelijkheid te openen, 
dat in het reglement kan worden bepaald, dat telkens de helft van de leden 
tegelijk aftreedt? 

De leden van de V.V.D.-fractie sloten zich van harte bij deze vraag aan. 
Door de eis dat na afloop van de zittingsduur alle leden dienen af te treden, 
zo zeiden zij, treedt na de verkiezingen een geheel vernieuwde onderne-
mingsraad op. De nieuw verkozen leden hebben vaak veel tijd nodig zich in 
de verschillende problemen en aangelegenheden van hun ondernemings-
raadswerk in te werken. Veel kennis en ervaring met betrekking tot het on-
dernemingsraadswerk gaat door gebrek aan continuïteit op deze manier ver-
loren. De leden van de V.V.D.-fractie wilden er daarom voor pleiten dat in ar-
tikel 12 van de nieuwe wet de mogelijkheid wordt geopend om in het regie-
ment van de ondernemingsraad een rooster van aftreden op te nemen. 
Daarmee zou een gedeelte van de opgebouwde ervaring en kennis steeds 
behouden blijven resp. doorgegeven kunnen worden. Het vaak gehoorde ar-
gument dat bij een nieuwe verkiezing van een ondernemingsraad een groot 
deel van de aftredende ondernemingsraadsleden herkozen wordt, blijkt 
slechts ten dele op te gaan. Juist voor dit soort gevallen zou toch - indien de 
ondernemingsraad en ondernemer het daarover gezamenlijk eens zijn - de 
mogelijkheid moeten bestaan een rooster van aftreden in het reglement op 
te nemen. 

Ook de leden van de D'66-fractie brachten dit punt ter sprake. Zij wezen er-
op dat van de zijde van veel ondernemingsraden verzoeken waren binnen-
gekomen om het, ter wille van de continuïteit van het ondernemingsraads-
werk, mogelijk te maken dat de ondernemingsraad niet in zijn geheel maar 
in gedeelten via een rooster aftreedt. Deze leden achtten dat een redelijk ver-
zoek. Zijn de bewindslieden bereid hiertoe een wijziging in de voorgestelde 
wettekst aan te brengen, bij voorbeeld door in artikel 12, lid 1 het woord «te-
gelijk» te schrappen? 

De leden van de S.G.P.-fractie bepleitten eveneens de mogelijkheid dat in 
de reglementen een rooster van aftreden kan worden opgenomen. Ook zij 
wezen erop dat het argument dat bij een nieuwe verkiezing van de onderne-
mingsraad een groot deel van de aftredende leden herkozen wordt in de 
praktijk slechts ten dele opgaat. 

Ook het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of het niet mogelijk was artikel 12 in 
die zin te wijzigen dat het mogelijk zou worden de leden van de onderne-
mingsraad niet meer tegelijk maar volgens rooster te doen aftreden. De zit-
tingsduur van de leden zou eventueel verlengd kunnen worden tot 3 of 4 
jaar, zodat ieder jaar 1/3 of iedere 2 jaar de helft van het aantal leden zou moe-
ten aftreden. 

Artikel 12, derde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden, tegen de achtergrond van hun be-
zwaren tegen het derde lid van artikel 9, evenzeer bezwaren tegen het voor-
stel om het mogelijk te maken dat ondernemingsraadsleden hun lidmaat-
schap verliezen als zij niet meer behoren tot de groep of het onderdeel waar-
voor zij zijn gekozen. Zij wezen erop dat daarmee niet alleen voor de onder-
nemer de mogelijkheid wordt geopend om door overplaatsing van onderne-
mingsraadsleden de samenstelling van de ondernemingsraad te beïnvloe-
den, maar dat daarmee ook de rechtsbescherming van de leden van de on-
dernemingsraad op losse schroeven wordt gezet. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen de bewindslieden een duidelijker 
motivering te geven voor de aan dit lid toegevoegde volzin: «de onderne-
mingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat ». 
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Artikel 13 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de aandacht van de bewindslie-
den voor het door hen helaas niet gewijzigde voorstel met betrekking tot ar-
tikel 13. Als de mogelijkheid om de ondernemingsraadsleden uit te sluiten 
van deelname aan de werkzaamheden van de ondernemingsraad niet aan 
een uiterste termijn wordt gebonden kan daarmee de samenstelling van de 
ondernemingsraad en - dus de uitspraak van de kiezers - voor de gehele zit-
tingsperiode worden veranderd. Zij vroegen de indieners om hier alsnog 
maxima in te bouwen, bij voorbeeld analoog aan het Reglement van Orde 
van de Tweede Kamer (artikel 61). 

De leden van de D'66-fractie noemden het een duidelijke verbetering dat 
in het wetsontwerp het ontslag van een ondernemingsraadslid wordt omge-
zet in een mogelijkheid tot uitsluiting. Is het echter, zo vroegen zij, niet billijk 
de uitsluiting aan een maximale termijn te binden? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen of aan het derde lid van dit artikel, 
gezien ook het feit dat de ondernemer om uitsluiting kan verzoeken, niet 
dient te worden toegevoegd dat betrokkene zich ook onthoudt van deelna-
me aan het overleg met de ondernemer. 

Artikel 14 

De leden van de P.v.d.A.-fractie waren van mening dat in de bepaling dat 
het reglement voorschriften moet bevatten omtrent «de gevallen waarin de 
ondernemingsraad bijeenkomt» geen toevoeging nodig is van de woorden 
«ten behoeve van de uitoefening van zijn taak». Zij vernamen gaarne waar-
om naar de mening van de Ministers niet kan worden aangenomen dat on-
dernemingsraadsleden de ondernemingsraad heus niet voor andere zaken 
bijeen zouden roepen. Op de vraag of deelname aan een overlegvergade-
ring verplicht moet worden, komen zij terug bij de bespreking van artikel 25. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen wat de woorden in het tweede lid 
onder a «ten behoeve van de uitoefening van zijn taak» betekenen. Wie an-
ders dan de ondernemingsraad zelf, vroegen deze leden zich af, bepaalt wat 
al dan niet tot de uitoefening van zijn taak behoort? 

Artikel 15 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wezen op hun reeds eerder aange-
geven bezwaren tegen het voorstel om instelling van commissies als be-
doeld in de leden 1 en 2 van dit artikel alleen bij reglement mogelijk te ma-
ken. A fortiori hebben zij er bezwaar tegen om de mogelijkheid tot het instel-
len van afdelings- of onderdeelcommissies aan wie eventueel onderne-
mingsraadsbevoegdheden gedelegeerd kunnen worden, weer te beperken 
tot verspreide onderdelen. Er is volgens hen geen enkele aanleiding om te 
veronderstellen dat een ondernemingsraad zou overgaan tot het instellen 
van dergelijke commissies, indien het om afdelingen van het bedrijf gaat 
waarvan de leiding zelf geen reële beslissingsbevoegdheden gedelegeerd 
heeft gekregen. De verwijzing in de toelichting naar de mogelijkheid van 
werkoverleg houdt geen steek, omdat noch de instelling noch de bevoegd-
heden van dat werkoverleg voldoende door de ondernemingsraad beïn-
vloed kunnen worden en het bovendien om wettelijke medezeggenschaps-
rechten gaat, voor de uitoefening waarvan de ondernemingsraad tegenover 
zijn kiezers verantwoordelijk blijft. Werkoverleg heeft een geheel ander ka-
rakter en is geen vertegenwoordigend overleg. 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat de commissies ex artikel 15, 
eerste lid, in meerderheid uit ondernemingsraadsleden dienen te bestaan. 

Deze leden waren gelukkig met de nieuwe tekst van het tweede lid van dit 
artikel. In de praktijk is immers gebleken dat het begrip «onderdeel» niet 
goed te omlijnen is en in wezen iedere afdeling - hoe klein ook - kan omvat-
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ten. Wijziging van «onderdelen van de onderneming» in «verspreide onder-
delen van de onderneming» vonden zij een verbetering; dit ter voorkoming 
van een te zware belasting van de ondernemer. Wel vroegen zij zich af wat 
de betekenis kan zijn van de laatste zin in de toelichting bij deze nieuwe 
tekst. Hebben de leden van de onderdeelcommissies, op vrijwillige basis, 
nog eventuele faciliteiten? 

Deze leden meenden dat het derde lid zo gewijzigd moet worden dat het 
bepaalt dat naast leden van de ondernemingsraad ook andere in de onder-
neming werkende personen in de betrokken commissies zitting kunnen heb-
ben. Een goede beleidsvoorbereiding maakt het gewenst dat leden van de 
ondernemingsraad daar vanaf het begin bij betrokken worden. 

De leden van de C.P.N.-fractie maakten bezwaar tegen de wijziging van ar-
tikel 15. Zij meenden dat de ondernemingsraad zelf het beste per geval over 
het nut van deze commissies kan oordelen. 

Artikel 20 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden enerzijds waardering voor het feit 
dat de Ministers enigszins tegemoet zijn gekomen aan het op dit artikel inge-
diende amendement (nr. 68) om het opleggen van geheimhoudingsplicht 
aan beperkende voorwaarden te onderwerpen, maar vonden dat ook hier de 
formulering te vrijblijvend is. Door het invoegen van de woorden «zoveel 
mogelijk» wordt de beoordeling of de geheimhoudingsplicht in omvang en 
tijd zal worden beperkt, weer overgelaten aan degene die haar oplegt. Die 
woorden zouden daarom beter geschrapt kunnen worden. 

Bovendien betekent het laatste gedeelte van de laatste zin dat ook de 
vraag of de ondernemingsraadsleden de verstrekte gegevens onder het be-
ding van vertrouwelijkheid bij voorbeeld aan bepaalde adviseurs mogen 
verstrekken weer door de ondernemingsleiding wordt uitgemaakt. De for-
mulering van amendement 68 verdient in zoverre de voorkeur dat er daar ten-
minste van wordt uitgegaan dat er altijd enige personen zijn die door de 
ondernemingsraad in vertrouwen kunnen worden genomen. 

Welke formulering echter ook gekozen wordt, de consequentie van het feit 
dat moet worden medegedeeld welke gegevens onder de geheimhouding 
vallen is, dat de laatste zinsnede van het huidige eerste lid («of waarvan zij, 
in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moe-
ten begrijpen») kan vervallen, zeiden deze leden. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden voor de woorden «zoveel mogelijk» 
in de tweede zin te schrappen. Het is huns inziens èn doelmatig èn gewenst 
dat het voornemen om geheimhouding op te leggen vóór de behandeling 
van de betrokken aangelegenheid, respectievelijk vóór de overhandiging 
van desbetreffende documenten wordt meegedeeld. 

Voorts zal naar hun oordeel - ter voorkoming van misverstanden — in de 
laatste zin een aanvulling moeten worden opgenomen en wel na de woor-
den «of er personen zijn» «en zo ja, welke». 

De leden van de V.V.D.-fractie vonden de aan artikel 20, eerste lid, toege-
voegde volzinnen een verbetering van de waarborging van de geheimhou-
dingsplicht. 

Het had de leden van de P.P.R.-f ractie vreugde gedaan dat bij het voornemen 
geheimhouding op te leggen tevens melding dient te worden gemaakt van 
de duur, de afbakening qua inhoud en qua kring van personen waarvoor de 
geheimhouding geldt. Deze leden had het in dit verband echter verbaasd, 
dat in het onderhavige lid de zinsnede « of waarvan zij het vertrouwelijk 
karakter moeten begrijpen ...» was blijven staan. Deze zinsnede is immers 
niet meer in overeenstemming met de volzin die daarop volgt. Indien het 
voornemen om geheimhouding op te leggen vóór de behandeling van de 
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betrokken aangelegenheid wordt medegedeeld, is het duidelijk voor hoe-
lang en met betrekking tot welk onderwerp de geheimhouding van kracht is. 
Ten einde elke onduidelijkheid in dezen weg te nemen dient de uitzondering 
die wordt gecreëerd door de woorden «zoveel mogelijk» te vervallen. Indien 
dit niet het geval is, vrezen deze leden dat de toegevoegde volzinnen slechts 
een gering praktisch effekt zullen hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn 
van de Ministers, zo veronderstelden deze leden. 

De wijziging van de formulering over de geheimhoudingsplicht had de be-
zwaren van de leden van de C.P.N.-fractie tegen deze inperking van het han-
delen van de ondernemingsraadsleden en zijn verantwoordingsplicht ten 
opzichte van het personeel, niet weggenomen. 

Artikel 22, tweede lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden willen vernemen wat de bewinds-
lieden in de derde zin van het tweede lid van dit artikel bedoelen met «het 
anderszins raadplegen van personen». Tevens zouden zij een toelichting wil-
len hebben op de vraag waarom de ondernemingsraad geen recht op be-
roep op de bedrijfscommissie wordt gegeven voor het geval dat de onderne-
mer niet instemt met het maken van kosten voor dat «anderszins raadple-
gen» en/of voor het voeren van rechtsgedingen. 

De leden van de V.V.D.-fractie zeiden nog enkele vragen te hebben bij de 
nu voorgestelde tekst van het tweede lid van dit artikel. Wat geldt er ten aan-
zien van kosten waarvan tevoren geen nauwkeurige opgave valt te maken? 
Mag, zolang de bedrijfscommissie nog niet heeft beslist, de deskundige wel 
of niet door de ondernemingsraad worden uitgenodigd? Is met het voeren 
van rechtsgedingen bedoeld het voeren van procedures door de onderne-
mingsraad tegen de ondernemer? Hoe valt te verwachten dat een onderne-
mer zal toestemmen in het dragen van de kosten van tegen hem gerichte ac-
ties? 

De leden van de D'66-fractie zeiden hun bezwaren te handhaven tegen het 
gestelde in het oorspronkelijke artikel 16, vijfde lid, over de uitnodiging van 
deskundigen, waarvan zij schrapping hadden bepleit. Opname als tweede 
lid in artikel 22, wezen zij dan ook af. Hun voorkeur bleef uitgaan naar de strek-
king van de amendementen 52,1 en II. 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden de voorgestelde formulering van het 
tweede lid van artikel 22 af te wijzen. Zij meenden dat achter de financiële 
bezwaren die naar voren worden gebracht (de toelichting spreekt over be-
zwaren «uit kostenoogpunt») andere bezwaren schuil kunnen gaan die het 
zelfstandig functioneren van de ondernemingsraad betreffen. 

Artikel 23, eerste en tweede lid 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of in dit artikel niet, uitgaande van 
ieders eigen verantwoordelijkheid, de gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid en de daaruit voortvloeiende noodzaak van overleg, bepaald dient te 
worden, dat de ondernemingsraad ook verplicht is met de ondernemer bin-
nen twee weken bijeen te komen indien laatstgenoemde daarom vraagt. 

Eerder reeds stelden de leden van de V.V.D.-fractie het overleg tussen on-
dernemingsleiding en ondernemingsraad via de overlegvergadering vanwe-
ge het hun voor ogen staande harmoniemodel als een zeer belangrijke zaak 
te beschouwen, ledere indruk van eenzijdige vrijblijvendheid dient verme-
den te worden. In hun visie is medezeggenschap niet alleen een recht voor 
de ondernemingsraad maar ook een (morele) plicht om van dit recht een zo 
goed mogelijk gebruik te maken. Daarom meenden deze leden dat in artikel 23, 
tweede lid een wederkerige formulering gegeven dient te worden, zodat on-
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dernemer en ondernemingsraad in ieder geval verplicht zijn bijeen te komen 
binnen twee weken nadat hetzij de ondernemer, hetzij de ondernemings-
raad daarom onder opgave van redenen gevraagd heeft. Bij bezwaar van 
hetzij de ondernemingsraad, hetzij de ondernemer dient de bedrijfscommis-
sie te beslissen. Verder meenden deze leden dat het logischer is in artikel 23 
het tweede en eerste lid onderling te vernummeren, zodat het huidige twee-
de lid voorop komt te staan. 

Ook de leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het geen overweging ver-
dient ook aan de ondernemer de bevoegdheid toe te kennen om de overleg-
vergadering bijeen te roepen, aan welke uitnodiging dan de ondernemings-
raad gevolg dient te geven. Zou daardoor het vrijblijvend karakter van de 
overlegvergadering niet enigszins kunnen worden vermeden? 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg eveneens of het overlegkarakter niet nog 
meer versterkt zou kunnen worden door de ondernemers alsnog het recht 
toe te kennen de overlegvergadering bijeen te roepen, te meer aangezien nu 
ook voorgesteld wordt het initiatiefrecht van de ondernemingsraad enigs-
zinsuitte breiden. 

Het lid van de DS'70-fractie vroeg de aandacht voor de formulering van 
het eerste lid van dit artikel. Indien daaruit a contrario zou kunnen worden af-
geleid dat de ondernemingsraad niet verplicht is met de ondernemer bij 
elkaar te komen zou dit lid gaarne ook hier voor een verplichting willen plei-
ten. Het zou dan de voorkeur verdienen dit artikel te herformuleren tot bij 
voorbeeld: «De ondernemer, die een onderneming in stand houdt waarvoor 
een ondernemingsraad is ingesteld, èn de ondernemingsraad zijn verplicht 
ten minste 6 maal per kalenderjaar bijeen te komen». Stagnatie in de besluit-
vorming door niet-bijeenkomen in bepaalde situaties wordt hierdoor voor-
komen. Er zijn namelijk uit de ervaring situaties bekend waarin dit is voorge-
komen, hetgeen een goed functioneren van de onderneming blokkeert. 

Artikel 23, derde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden gaarne een opsomming zien van 
de in de toevoeging van het derde lid bedoelde «bij of krachtens wettelijk 
voorschrift aan de ondernemer opgedragen» taken, waarover met de onder-
nemingsraad blijkbaar geen overleg behoeft (of misschien zelfs mag) wor-
den gevoerd. Dekt deze formulering de in de toelichting gesuggereerde term 
«taken met een publiekrechtelijk karakter»? Wat is het in de toelichting be-
doelde «meerdere» buiten het daar gegeven voorbeeld van taken van De 
Nederlandsche Bank? Kunnen de Ministers aangeven wat dan zoal nog wel 
tot de competentie van de ondernemingsraad blijft behoren omdat het te 
maken heeft met «werkzaamheden van (de?) in de onderneming werkzame 
personen»? 

De toelichting ter zake de bepaling, dat het begrip «aangelegenheden, de 
onderneming betreffende» wordt beperkt, is erg summier, terwijl de woor-
den «onder meer» vraagtekens oproepen, zeiden de leden van de C.D.A.-
fractie. Zij zouden gaarne een uitvoeriger en duidelijker toelichting ontvan-
gen. Wat wordt overigens in de tekst van het ontwerp bedoeld met: «het be-
leid ten aanzien van»? 

Artikel 23a 

Zoals reeds het algemeen gedeelte van dit verslag vermeldt, hadden de 
leden van de P.v.d.A.-fractie grote bezwaren tegen het voorstel om, zoals de 
toelichting bij dit artikel het duidelijk stelt, het voorzitterschap van de over-
legvergadering in beginsel aan de ondernemer toe te kennen. Dit is in strijd 
met de gelijkwaardigheid van personeel en leiding, die achter de verbaal 
door het kabinet ondersteunde gedachte van verzelfstandiging ligt. In feite 
wordt met dit «beginsel» het paternalisme van de bestaande wet bevestigd. 
De leden gaven de Ministers dan ook dringend in overweging alsnog amen-
dement 17 van de C.D.A.-fractie over te nemen, waarin ondernemer en on-
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dernemingsraadsvoorzitter beurtelings als voorzitter van de overlegverga-
dering optreden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag een nadere motivering wil-
len zien van de regeling dat zowel ondernemer als ondernemingsraad be-
zwaar kan blijven maken tegen het toelaten van deskundigen, zelfs zonder 
beroep op de bedrijfscommissie. 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat het niet juist zou zijn de gang 
van zaken bij de overlegvergadering afhankelijk te stellen van hetgeen de 
ondernemingsraad over agenda's en verslagen in zijn reglement opneemt. 
Daarom stelden zij de bewindslieden voor het vijfde lid van dit artikel in die 
zin te wijzigen, dat de ondernemer en ondernemingsraad de werkwijze van 
hun gezamenlijk overleg regelen in een reglement dat bepalingen moet be-
vatten omtrent het opmaken en bekendmaken van de agenda's voor en de 
verslagen van deze vergaderingen. 

De leden van de fractie van D'66 achtten het gewenst wanneer men de 
keuze van het voorzitterschap van de overlegvergadering niet volledig aan 
het overleg binnen de onderneming wil overlaten, te bepalen dat wanneer 
niet anders is overeengekomen de voorzitter van de ondernemingsraad te-
vens voorzitter van de overlegvergadering is. 

De leden van de P.P.R.-fractie achtten de voorgestane regeling ten aanzien 
van het voorzitterschap van de overlegvergadering een verslechtering ten 
opzichte van het vorige wetsontwerp en zeker ten opzichte van het amende-
ment-Roolvink c.s. (op stuk nr. 17) waarin het zodanig geregeld was dat 
beurtelings de bestuurder en een vertegenwoordiger van de ondernemings-
raad het voorzitterschap van de overlegvergadering op zich zouden nemen. 
Aan de door het kabinet ontworpen regeling wordt geen onderbouwing ge-
geven. In de artikelsgewijze toelichting wordt deze wijziging als een min of 
meer technische vereenvoudiging gekarakteriseerd. In het commentaar van 
het CNV op de derde nota van wijzigingen wordt terecht opgemerkt, zo 
meenden deze leden, dat door deze wijziging via de achterdeur een onge-
wenste bevoogding wordt binnengehaald. 

Artikelen 24 en 31a 

In sommige ondernemingen kent men zogenaamde meerjarenplannen. 
Het kwam de leden van de C.D.A.-fractie zinvol en doelmatig voor, dat, in-
dien genoemd document wordt opgesteld, dat eveneens in de bespreking 
met de ondernemingsraad komt. Daarom pleitten zij voor een expliciete ver-
melding van dit document naast de jaarrekening en de raming van inkom-
sten en uitgaven. 

Artikel 25, vierde lid 

Het nieuwe vierde lid van artikel 25 werd door de leden van de P.v.d.A.-
fractie uitermate schadelijk geacht voor het goede overleg tussen ondeme-
mingsraad en ondernemer. Het minste bezwaar geldt nog de eerste zin, hoe-
wel hij geheel overbodig is en van wantrouwen in het gezond verstand van 
ondernemingsraadsleden uitgaat. Uiteraard zal een ondernemingsraad niet 
ongeïnformeerd en zonder overleg adviseren. De tweede zin kan niet anders 
dan tot gevolg hebben dat de behandeling van vele zaken uitgesteld moet 
worden totdat commissarissen aanwezig kunnen zijn. Dat de derde zin een 
ongewenste mogelijkheid geeft aan de ondernemer om zich vrijwel altijd 
toegang te verschaffen tot de ondernemingsraadsvergaderingen is al eerder 
in dit verslag uiteengezet. Deze leden gaven de indieners dan ook in overwe-
ging dit vierde lid in zijn geheel te schrappen. 

De vraag rijst of geen andere mogelijkheden denkbaar zijn om - als men 
dat nodig vindt - in de wet een voldoende overlegmogelijkheid tussen on-
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dernemingsraad en ondernemer voor te schrijven. Eenvoudiger ware het 
om in artikel 23 slechts de bepaling op te nemen dat ondernemingsraad en 
ondernemer met elkaar in vergadering bijeen behoren te komen zodra een 
van beiden dat verlangt. Overigens bleven de leden van de P.v.d.A.-fractie 
van mening dat allen in de onderneming zodanig van elkaar afhankelijk zijn 
dat voor de vrees dat verzelfstandiging zou leiden tot minder frequent of 
minder goed overleg geen aanleiding bestaat. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich met betrekking tot dit lid af of 
het uit zuiver praktische overweging niet beter is om aan het eind van de 
tweede volzin nog de woorden op te nemen: «met dien verstande, dat de in 
dat lid bedoelde personen alleen aanwezig behoeven te zijn, indien de on-
dernemingsraad of de ondernemer daartoe de wens te kennen heeft gege-
ven». 

Het lid van de DS'70-fractie merkte op dat zich bij de inschakeling van de 
ondernemingsraad in gevallen zoals genoemd in artikel 25-waar hijove-
rigens op zich een voorstander van was - problemen kunnen voordoen als 
snel handelen van het bestuur noodzakelijk is. In dergelijke gevallen kunnen 
moeilijkheden ontstaan, indien de ondernemingsraad van zijn kant niet 
snel tot een uitspraak is verplicht. Wat is het oordeel van de Ministers over 
het aan een termijn binden van de uitspraak van de ondernemingsraad? Dit 
zou kunnen door bij voorbeeld aan dit lid toe te voegen «Tijdens of in ieder 
geval binnen één maand na de in dit lid bedoelde vergadering, brengt de on-
dernemingsraad zijn oordeel ter kennis van de bestuurder, tenzij een andere 
termijn wordt overeengekomen». 

Artikel 25, vijfde lid 

Met betrekking tot het vijfde lid van dit artikel meenden de leden van de 
V.V.D.-fractie dat afwijkende adviezen van de ondernemingsraad, die van 
ondergeschikte betekenis zijn, beter niet onder de opschortingstermijn tot 
twee weken konden vallen. Voorkomen moet worden dat beleidsbeslissin-
gen, die in het algemeen de instemming van de ondernemingsraad hebben, 
toch in hun uitvoering geblokkeerd worden omdat op een enkel onderge-
schikt punt van het advies is afgeweken. 

Artikel 26 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wezen erop dat het in artikel 23 voorge-
stelde nieuwe initiatiefrecht ook zijn garantie zal moeten hebben in een be-
roepsmogelijkheid. Zij stelden dan ook voor het eerste lid als volgt te doen 
luiden: «Tegen een besluit van de ondernemer, als bedoeld in artikel 25, vijf-
de lid, en/of artikel 23, vierde lid, kan de ondernemingsraad beroep instellen 
bij enz.». 

Daarnaast wezen deze leden op de twijfel die tijdens de plenaire behande-
ling is gerezen over de vraag of de formulering van artikel 25, lid 5 (in het nu 
voorliggende wetsontwerp vernummerd tot het zesde lid), voldoende water-
dicht is. Zij herinnerden aan de alternatieve tekst voor dit lid, waarover tij-
dens de formatieonderhandelingen tussen P.v.d.A., C.D.A. en D'66 overeen-
stemming is verkregen. Zij vroegen het oordeel van de Ministers over de 
vraag of met deze tekst, dan wel nog een verbeterde versie, meer zekerheid 
kan worden verkregen dat de oorspronkelijke bedoeling (voorkomen van 
voldongen feiten alvorens de beroepsrechter eventueel een voorlopige 
voorziening treft) wordt gerealiseerd. 

De leden van de C.P.N.-fractie meenden dat aan de voorgestelde regeling 
van het beroepsrecht grote bezwaren kleven. Een regeling van het beroeps-
recht kan, zo zeiden zij, nooit in de plaats treden van de noodzakelijke uitbrei-
ding van de beslissingsbevoegdheid van de ondernemingsraad. Zij hadden 
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er ernstig bezwaar tegen dat justitiële instanties uiteindelijk moeten beslis-
sen bij arbeidsconflicten tussen werknemers en werkgevers. De ervaringen 
met de uitvoering van het stakingsrecht stemden hen daaromtrent niet gun-
stig. Zij vroegen zich af of een dergelijke constructie niet een belemmering 
kan vormen voor de vrijheid van handelen van de vakbeweging, en in de 
praktijk kan gaan functioneren als een afkoelingsperiode. 

Artikel 26a en 36, vierde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden het dat de Regering voorstelt 
artikel 26a en de vierde tot en met de zesde volzin van het vierde lid van arti-
kel 36 te laten vervallen. Deze leden deelden de mening van de FNV ter zake 
dat de normaliter geldende procedures ter verkrijging van kosteloze rechts-
bijstand en gratis admissie niet voor een instituut als de ondernemingsraad 
zijn geschreven, daar de ondernemingsraad noch onder de categorie natuur-
lijke personen, noch onder die van rechtspersonen valt. De leden van de 
P.v.d.A.-fractie vrezen dat schrapping van artikel 26a tot gevolg zal hebben 
dat de ondernemingsraad in het gebruik van de hem toekomende rechts-
middelen belemmerd zal worden. Zij pleitten dan ook voor het handhaven 
van artikel 26a. 

De leden van de C.D.A.-fractie noemden de argumentatie voor het laten 
vervallen van de bepalingen over kosteloze rechtsbijstand en gratis admis-
sie zeer beperkt en niet overtuigend. Is alsnog een nadere argumentatie te 
leveren? 

De leden van de D'66-fractie zeiden onmogelijk akkoord te kunnen gaan 
met het laten vervallen van bedoelde bepalingen. Zonder deze bepalingen is 
volgens deze leden een behoorlijke mogelijkheid van procederen voor de 
ondernemingsraden om hun recht te halen niet voldoende verzekerd. Het 
vervallen van de bepalingen van kosteloos procederen vormt een belemme-
ring om zich tot de rechter te wenden met name omdat het lang niet zeker is 
dat een bewijs van onvermogen vlot voor iedere ondernemingsraad zal wor-
den afgegeven, bij voorbeeld bij ondernemingsraden van grotere onderne-
mingen, die wellicht verplicht zouden kunnen worden eerst een belangrijk 
deel van hun eigen budget aan rechtsbijstand op te maken. Deze leden acht-
ten amendering gewenst, waardoor dit gedeelte van de nota van wijzigingen 
ongedaan wordt gemaakt. 

Artikel 27, eerste lid 

De leden van de V.V.D.-fractie meenden dat in het eerste lid van artikel 27 
onder letter b de woorden «een pensioenregeling» dienen te vervallen. De 
Pensioen- en Spaarfondsenwet stelt regels omtrent de democratische be-
sluitvorming ter zake. Door het naast elkaar bestaan van de Pensioen- en 
Spaarfondsenwet en de Wet op de ondernemingsraden vindt een samen-
loop van democratiseringsmaatregelen plaats, die in de praktijk op bezwa-
ren kan stuiten. 

Het eerste lid van artikel 27 geeft, zo zeiden de leden van de D'66-fractie, 
een limitatieve opsomming van onderwerpen waarvoor op sociaal terrein 
het instemmingsrecht voor de ondernemingsraad geldt. Volgens de memo-
rie van toelichting bij het wetsontwerp is het echter de bedoeling in principe 
voor alle onderwerpen op sociaal gebied het instemmingsrecht te verlenen. 
Deze leden vroegen zich af of het niet beter is de huidige tekst van het eerste 
lid in die zin te verruimen dat een onderdeel wordt toegevoegd: «I. en alle 
overige onderwerpen welke van betekenis zijn voor het sociaal beleid in de 
onderneming». Een complete limitatieve opsomming zal kunnen leiden tot 
een groot aantal aanvullingen der wetstekst zoals blijkt uit de ingediende 
amendementen 80, 81 en 87. Zijn de bewindslieden bereid tot een dergelijke 
toevoeging? 
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Artikel 27, tweede lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie namen met voldoening kennis van het 
voorstel van de Ministers, neergelegd in het nieuwe tweede lid van artikel 27, 
de ondernemer zijn besluiten schriftelijk en gemotiveerd aan de onderne-
mingsraad voor te laten leggen. Uiteraard hadden zij echter grote bezwaren 
tegen de bepaling dat de bestuurder van de onderneming kan deelnemen 
aan de vergadering van de ondernemingsraad waarin de beslissing van die 
raad wordt genomen. Overeenkomstig hun standpuntbepaling ten aanzien 
van het nieuwe vierde lid van artikel 25 stelden zij voor de derde en vierde 
zin van het tweede lid van artikel 27 te schrappen. 

Artikel 27, derde lid 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. waren evenmin erg gelukkig met de 
nieuwe redactie van het derde lid van artikel 27. Deze nieuwe redactie brengt 
het gevaar met zich mee dat er competentiegeschillen tussen onderne-
mingsraden en vakbeweging kunnen rijzen over afspraken tot uitvoering 
van de ca.o. De leden van de fractie van de P.v.d.A. zien dan ook liever dat 
dit lid gehandhaafd blijft in de vorm zoals het thans in de wet staat. Beide tot 
nu toe voorgestelde wijzigingen leken hun geen verbetering. Hetzelfde geldt 
voor de voorgestelde verandering van artikel 32b. 

De leden van de V.V.D.-fractie stelden de reikwijdte van artikel 27, derde 
lid aan de orde. Zij meenden dat het in het belang is van een verdere uit-
bouw van het ondernemingsraadswerk als de collectieve arbeidsovereen-
komst wat betreft de in het eerste lid genoemde onderwerpen, een globaal 
karakter heeft en de ondernemingsraad vooral zorgt voor de specifieke in-
vulling op ondernemingsniveau. 

De leden van de S.G.P. fractie vroegen of de nu voorgestelde tekst van het 
derde lid van artikel 27 geen onduidelijkheid laat bestaan over de vraag of 
een besluit van de ondernemer dat strekt ter afsluiting van een collectieve 
arbeidsovereenkomst nog wel onder de ontheffing valt. Is ontheffing in ge-
val van deze besluiten niet op zijn plaats? 

Artikel 27, vijfde lid 

Zou de Regering, vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, aan de hand van 
de sedert 1971 opgedane ervaringen kunnen aangeven wat de zin is van de 
in dit lid genoemde kantongerechtsprocedure? Heeft de kantonrechter de 
mogelijkheid om een besluit, als genoemd in artikel 27 en dat niet de instem-
ming van de ondernemingsraad, de goedkeuring van de bedrijfscommissie 
of in beroep de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken verkregen 
heeft, toch geldig te verklaren? Zou het geen overweging verdienen om de 
laatste drie zinnen van dit lid te schrappen en daardoor de wet te ontdoen 
van één van zijn toch al vele procedures? 

Artikel 28 

In het kader van dit artikel zagen de leden van de V.V.D.-fractie ook een 
taak voor de ondernemingsraad bij de bevordering van de gelijkberechti-
ging van vrouwelijke en mannelijke werknemers in de onderneming. 

Artikel 30, vierde lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie betreurden het voorstel om het beroeps-
recht van de ondernemingsraad tegen de benoeming van een bestuurder 
door de ondernemer te doen vervallen. Het in de toelichting gegeven argu-
ment dat deze bepaling niet in de wet behoeft te worden opgenomen, omdat 
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het advies van de ondernemingsraad op zich al zwaar zal wegen, is niet erg 
relevant. De wet heeft ook in dit geval tot taak een bestaande situatie te be-
krachtigen en de ondernemingsraden tegen negatieve uitzonderingen te 
beschermen. Dat benoemingskwesties van een andere aard zijn dan de 
overige zaken waarmee de ondernemingskamer zich gewoonlijk bezig-
houdt, wil nog niet zeggen dat de ondernemingskamer van het Amsterdam-
se gerechtshof daarom niet competent zal zijn de redelijkheid van dergelijke 
besluiten te toetsen. Deze leden waren daarom van mening dat het beroeps-
recht tegen benoemingen van bestuurders van de onderneming gehand-
haafd behoort te blijven. Bovendien vonden zij dat het behoort te worden 
uitgebreid met een beroepsrecht tegen ontslag van bestuurders van de on-
derneming. 

De Ministers hebben blijkens de daarop gegeven toelichting om prakti-
sche redenen besloten het door het vorige kabinet voorgestelde beroeps-
recht tegen een besluit tot benoeming van een bestuurder niet te handha-
ven. De leden van de C.D.A.-fractie stelden het op prijs een uitvoeriger moti-
vering voor het onderwerpelijke besluit te ontvangen dan in de toelichting is 
gedaan. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren het eens met het kabinet om in artikel 
30 het vierde lid te schrappen. Met een beroepsrecht van de ondernemings-
raad tegen een besluit tot benoeming van een bestuurder valt in de praktijk 
toch niet goed te werken. Beter is de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor 
een bestuurdersbenoeming te laten waar die hoort, nl. bij de daarvoor ver-
antwoordelijke organen van de onderneming zelf. Ook juridisch valt het nut 
van een beroepsprocedure voor benoemingsbesluiten te betwisten. 

Bijna terloops, zo zeiden de leden van de P.P.R.-fractie, wordt in de derde 
nota van wijzigingen het beroepsrecht van de ondernemingsraad tegen een 
besluit tot benoeming van een bestuurder geschrapt. De motivering die 
daarvoor wordt gegeven achtten deze leden onvoldoende en tevens onjuist. 
Er wordt nl. gesteld dat niet valt te verwachten dat een college als de onder-
nemingskamer zal kunnen beoordelen of een bepaalde persoon geschikt is 
voor de functie van bestuurder. Daarmee konden deze leden het eens zijn, 
maar zij verwezen daarbij naar artikel 26, vierde lid, waaruit blijkt dat de on-
dernemingskamer slechts marginaal het besluit van de ondernemer heeft te 
toetsen en zich dus in het geheel niet behoeft uit te spreken over de kwalitei-
ten van een bepaalde bestuurder. 

Daarnaast wordt naar voren gebracht dat het advies van de onderne-
mingsraad in deze aangelegenheden zwaar zal wegen en dat het dus niet zo 
spoedig zal voorkomen dat een bestuurder een benoeming aanneemt, waar-
over de ondernemingsraad (of het personeel) afwijzend heeft geadviseerd. 
Behalve dat een dergelijke kwestie zich recentelijk nog heeft voorgedaan bij 
de benoeming van een nieuwe directeur bij het Financieel Dagblad, gaat de-
ze redenatie ook voorbij aan het feit dat de ondernemingsraad geen beroep 
bij de ondernemingskamer kan instellen op inhoudelijke gronden doch 
slechts ter zake dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen 
niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Een dergelijke proce-
dure staat geheel buiten de beoordeling van de vermeende kwaliteiten van 
de persoon in kwestie. Beide door het kabinet aangevoerde redenen kunnen 
dus volgens de leden van de P.P.R.-fractie geen rechtvaardiging bieden voor 
het schrappen van dit artikel. Gaarne vernemen deze leden de mening van 
het kabinet hierover. 

Artikelen 31, 31a, 31b en 31c 

Overleg veronderstelt onder meer gelijkwaardigheid van partijen, zo zei-
den de leden van de C.D.A.-fractie. Het behoort daarom huns inziens zonder 
meer tot de plicht van de ondernemer de ondernemingsraad en de commis-
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sies van de raad tijdig alle benodigde documentatie en informatie te verschaf-
fen. Daarom stelden zij voor het woord «desgevraagd» in het eerste lid van 
artikel 31 te schrappen. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen bij de bespreking van deze artikelen 
op het onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie naar het 
functioneren van ondernemingsraden. Dit in begin 1976 gereedgekomen 
onderzoek (onder de titel «ondernemingsraden en medezeggenschap») sig-
naleerde als voornaamste probleem het gebrek aan informatie. Dit manco 
wordt in het voorliggende wetsontwerp terecht opgevangen door de infor-
matiebepalingen in deze artikelen zodat de ondernemingsraad zich in de 
toekomst breed kan oriënteren. Deze leden vonden dat een erg goede ont-
wikkeling. Zij merkten daarbij terloops op dat in dit zelfde onderzoek weinig 
of niets gebleken is van klachten met betrekking tot de aanwezigheid van de 
bestuurder in de ondernemingsraadsvergadering. Daar zat blijkbaar voor de 
mensen, die de dagelijkse praktijk van het ondernemingsraadswerk meema-
ken, niet het knelpunt! 

Met betrekking tot het zesde lid vanartikel 31a meenden deze leden dat de 
verplichting tot het overleggen van een begroting eigenlijk beperkt zou moe-
ten worden tot de niet-commerciële ondernemingen waarop de Wet op de 
ondernemingsraden van toepassing is. Het betrokken zesde lid zou huns in-
ziens in die zin moeten worden aangepast. 

Artikel 32a 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden gaarne van de Ministers vernemen 
waarom in het tweede lid van dit artikel wordt afgeweken van het SER-ad-
vies. Graag vernamen zij het oordeel van de Ministers over de vraag of niet 
het gevaar ontstaat dat de ondernemingsraad zich bij uitsluiting gaat bezig 
houden met primaire arbeidsvoorwaarden en daarmee de functionering van 
de vakbeweging gaat belemmeren. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden zich afgevraagd of het niet in over-
eenstemming is met de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers aan 
het overleg en daarmee met hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor het goed functioneren van het overleg, dat in gevallen waarin men met 
elkaar overeenstemming heeft over uitbreiding van taken en bevoegdheden 
van de ondernemingsraad, deze uitbreiding direct kan worden gerealiseerd 
met de nadrukkelijke bepaling dat die uitbreiding wordt gemeld aan de des-
betreffende bedrijfscommissie. Die uitbreiding zou overigens niet kunnen 
betreffen die onderwerpen, die heel duidelijk liggen in de sfeer van het on-
derhandelen, zoals lonen, salarissen, overige (primaire en secundaire) ar-
beidsvoorwaarden. 

Artikel 36 

De leden van de P.v.d.A.-fractie pleitten ervoor in het tweede lid ook een 
verwijzing naar artikel 17 op te nemen, zodat de beschikking over faciliteiten, 
over vergadertijd binnen werktijd en doorbetaling van werktijd besteed aan 
ondernemingsraads- en commissievergaderingen eveneens wettelijk af-
dwingbaar wordt. 

Artikel 49a 

Heeft de in de derde nota van wijzigingen voorgestelde wijziging van dit 
artikel niet tot gevolg, dat de daarin voorziene vrijwillige toepassing van de 
wet niet meer mogelijk is voor publiekrechtelijke rechtspersonen zoals bij 
voorbeeld de SER en TNO? Zo ja, is dat dan niet een achteruitgang in verge-
lijking tot het oorspronkelijke ontwerp? 
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Artikel III 

Onder verwijzing naar het bestaande artikel 50, tweede lid, bepleitten de le-
den van de V.V.D.-fractie een overgangstijd van twee jaar. Zij achtten dit van 
belang opdat ondernemingsraden, ondernemingsbestuurders en bedrijfs-
commissies voldoende gelegenheid hebben om de noodzakelijke wijzigin-
gen in de reglementen aan te brengen en goed te keuren. Dit is des te belang-
rijker naarmate er bij ondernemingen sprake is van meer ondernemings-
raden. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie. 
Eikerbout 
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BIJLAGE Lijst van ingekomen commentaren in verband met het wetsontwerp Herzie 
ning van de Wet op de ondernemingsraden 

Centrale ondernemingsraad Vroom & Dreesmann BV, Amsterdam van 16 
mei. 

Gekozen leden van de centrale ondernemingsraad van NV ICU, Zwol le van 
17 mei . 

Centrale ondernemingsraad van VNU, Haarlem van 22 mei . 

Centrale ondernemingsraad «Shell», Rotterdam van 23 mei . 

Ondernemingsraad A lgemene Bank Nederland NV, Amsterdam van 9 jun i . 

Gekozen leden van de ondernemingsraden DAF Trucks, Eindhoven van 
9 juni . 

Gekozen leden van de centrale ondernemingsraad VNU, Haarlem van 
7 juni . 

Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden van 15 jun i . 

Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid, Den Haag van 15 jun i . 

F. A. J . M. Baecke, Den Haag van 11 jun i . 

Gekozen leden van de centrale ondernemingsraad Vroom & Dreesmann 
BV, Amsterdam van 16 jun i . 

Koninkl i jk Nederlands Ondernemersverbond, Den Haag van 19 jun i . 

Nederlandse Vereniging voor Management (NIVE), Den Haag van 19 jun i . 

NV Phil ips' Gloei lampenfabr ieken, Eindhoven van 19 jun i . 

Voorzitter en gekozen leden van de centrale ondernemingsraad van Hei-
neken Brouwer i jen BV, Amsterdam van 19 jun i . 

Nationale Ziekenhuisraad, Utrecht van 16 jun i . 

Groeps-ondernemingsraad van De Bijenkorf, Amsterdam van 16 jun i . 

Federatie Nederlandse Vakbeweging van 19 jun i . 

Christeli jk Nationaal Vakverbond van 19 jun i . 

Gezamenli jke Buitenlandse Kamers van Koophandel in Nederland van 
20 juni . 

Gereformeerd Maatschappeli jk Verbond, Zwol le van 16 jun i . 

In format iecentrum Ondernemingsraden, Zeist van 19 jun i . 

Landeli jke sociaal-economische commissie van de PSP van 20 jun i . 

Raad van Overleg Middelbaar en Hoger Personeel van juni 1978. 

Ondernemingsraad van Chevron Petroleum Maatschappi j (Nederland) BV 
van 27 jun i . 
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